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e vil no phl:ntjamcnto e na definição de cslnl1éxJa de ~ ao Melo Atnbientc; 

w - pcopm DDrma& MÍcrcntc5 IIO setor ambiental DO lmbito do Municlplo; 

IV - oompelC emitir e aoal.isar ~ sobre a qut:51ÕéS que lhes lenham sido 
encaminhada,,· 

v - Gllalisar as prof>0$1a!J de allc:nlçll.o pcmin,cntc:,:;, à leaitlao;ao municipal ambicmal; 

V1 - participar cm conjunto com o cnle J'CSUlador, na intc.~ doo, program:u e 
atividadctl govcnuuncntaia e: nlo-J!l<>vernmnenws de: 

a) AbastcDimento w'bulo; 
b) Esgotamento Sálllbirio; 
c) U.o oo wlo; 
d) Meio ambiente urbano e t'Unll; 
e) Prow,unas de cducaçao ambic:ntál; 
f) Propmas de rccupcnoçllo de: - de.gradadas; 
ti) ertaçao de unidades de: COIUérVBÇAO e '1ea.s verdes. 
h) Poluiyto ambiOl'.'tal e al>n0$f'l!rica. 

Vil - propor descnvol.,.,,- outllla atividades relad~ com. a politica munloipal de 
meio ambiente. 

Art. 3°. O Coru!é'lbo Municipal de Meio Ambienlle será composto por 10 (dez) membros 
titulares, e encaminhados de suplentes, oomcados pelas Secretarias Munieip&ís: 

a} Secretaria Munici~ de Meio Ambiente - SEMARH; 
b} Secmaria Municipal de Obnls; 
e) Secretaria Municipal de Limpeza; 
d) Secretaria Municipal de Cultura; 
e) Secretaria Municipal de Educação; 
f} Secretaria Municipal de Saúde; 
g) Câmara Municipal de V~; 
h) ~ da lgn,ja Católi~ 
l) RcptC:M::Dtante da Igreja E\tangélica; 
j) Rc~tautc da A$$0Ciaçilo de Moradores. 

§ 1°. A cada um dos membros nominados neste artigo ~ponderi a um suplc:nte, 
igualm- indicado pelo órgão~; 

§ 2°. Cada represcnlallte efetivo tel1. mandato de dois anos, podendo 91:r nx:ondu:ddo 
por igual período. 

§ 3". Podelao participar du reuniões do Cooael.bo, mediante convite do ~idente e 
5CIIl dm:itc, a wto, ~ e diriptes de ócglkls e entidades cajas atividades 
possam contribuir pu:a a tca1izaçlo dos ~etivos do COR$ClhO. 

§ 4° . 0$ re,presemantcs do Poder ~Wivo e Legislativo terlo mandatos ooinci.demes 
oom o mandato do Governe, Municipal. 

§ Sº. 0$ 

cc,ntál,il, vinculado à Seeretaria Municipal de Meio Ambiemc. de Defesa Civil, 
de abastecimento e Agricultura. com objetivos de anpriar recunos pua que possam 
aplicar de OOOMO com o exposto DO Art. 2" desta ~da Lc::i. 
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O!!- padrões de leSW'fl.OÇaa. hiai,e.M e 

~-da vizinhança. ganu:rtindo a qualidade ambiental e de vida da população; 

n . dcfmir z.on.aa, adotando-!IC coJI10 critério bibico seu 8l1IU de u~ 

m. cotnpab"bili2'8J'" llSO!I e atividades difcrcm::iades. eomplcm.cmtan:s entre si. 

iendo em vista a efic!6Dcla do s.lstema pc:oduúvo e • cf\çácia <JQ, !!ICl'Viços e da ;nna
csttutura; 

rv. cstabéléCC<' padtões adequdos de densidade .ne. °""'~ do território, 

garan.tindo a qualidadoo de vida da população; 

V. ordenar o espaço construido. para assegurar a qualidade morfológica da 

pw.sagem urbana. seus valon,s ambienlais, naturais, cultunais e pusaglstioos; 

Vl regulameow a implaoUlçâo das edi.ficaçõeS nos lotes o a ttlaçao destas 

com o seu entorno; 

VII. companbíl~ do uso do solo com o sistema vi6rio; 

VIII. ori.cntar o Cl"C$Cimento da cidade visando minioúzar os impactos sobre 

6ccàs ambímtàlménte frágeis; 

CX. Hioracquíza.r o sistema villri<>, de fónna a pmn1ir ó deslocamento de 

veículos, atendendo às necessidades da população. bem como ao aden$amcnto 

zonas para as quais são definidos os usos e os partmctrns de ocupação do so.lo, 

oonfor:me tipologia e grau de urba11izeçlo atual da zona, seguindo critérios w:banístioos 

e ambienlais desejáveis estabelecidos pelo Plano Diretor Municipal. 


