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LEI Nº 2.110, de 26 de março de 2007. 
 

 
Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.974, 
de 30 de abril de 2004, que dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e dá outras providências. 

 
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS faço saber que a Câmara 
Municipal de Salinas no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu sanciono, promulgo e 
mando publicar a seguinte lei: 

Artigo 1º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 1.974, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 3º - O CMMA será composto pelos seguintes membros, indicados na forma seguinte: 

a) O Prefeito Municipal; 
b) 02 (dois) membros indicados pela Prefeitura Municipal, sendo, necessariamente, um 

deles técnico ambiental de nível superior; 
c) 01 (um) membro indicado pela Câmara Municipal; 
d) 01 (um) membro indicado pelas Igrejas Evangélicas; 
e) 01 (um) membro indicado pela Associação Comercial, Indústria e de Serviços de 

Salinas; 
f) 01 (um) membro indicado pelas instituições de Ensino; 
g) 01 (um) membro indicado pela Igreja Católica; 
h) 01 (um) membro indicado pelas instituições representativas das mulheres e dos 

idosos; 
i) 01 (um) membro indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salinas; 
j) 01 (um) membro indicado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável; 
k) 01 (um) membro indicado pelas Lojas Maçônicas e Centro Espírita; 
l) 01 (um) membro indicado pelas entidades representativas da juventude salinense; 
m) 01 (um) membro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil; 
n) 01 (um) membro indicado pelo Instituto Estadual de Florestas; 
o) 01 (um) membro indicado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Salinas. 

Parágrafo único. O presidente do CMMA será eleito pelos conselheiros por maioria simples. 

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Salinas, 26 de março de 2007. 
 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 
Prefeito Municipal 

 


