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Institui o projeto "Nasce uma
criança, planta-se uma árvore" e
dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes DECRETA:

Art.1° Fica instituída o projeto "Nasce uma criança, planta-se uma
árvore-, consistente no plantio de uma muda de árvore a cada nascimento de
uma criança no município de Mogi das Cruzes.
§ 1° A muda de árvore será entregue aos pais da criança, em até
90 (noventa) dias após a data de nascimento, e plantada em local de sua
escolha. preferencialmente em área pública urbana, observada a legislação
vigente.
§ 2° O órgão municipal competente poderá organizar o plantio
coletivo de mudas de árvore em local sugerido pela Municipalidade.

Art. 2° Os recursos necessários para atender às despesas com a
e:P.ecução desta lei poderão ser obtidos mediante doações, campanhas,
parcerias com instituições da sociedade civil organizada, com a iniciativa privada
ou com as organizações não governamentais, sem acarretar ônus para o
Município.

Artigo 3° Cada criança, junto de seus responsáveis, participante
do plantio de mudas, poderá receber um certificado "criança amiga da natureza",
que constará a data de nascimento do filho e a data do plantio da árvore.
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COMISSÃO PERMANENTE DE FINANCAS E ORÇAMENTO

Projeto de Lei n° 070/2021
Iniciativa de autoria da Nobre Vereadora: Fernanda Moreno
Proposição Legislativa: Instituir, no âmbito do Município, o projeto "Nasce uma criança,
planta-se uma árvore"

Na sua justificativa a Nobre Autora expõe as razões que a motivou a apresentar
referida matéria ao crivo do Egrégio Plenário.
A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em breve relatório de folhas 11, pede
pontual ajuste ortográfico ao texto, entretanto, sem prejuízo a propositura, conclui pela normal
tramitação da proposta, face a ausência de óbices jurídicos.
Após análise detalhada da matéria, sob a ótica desta Comissão Permanente de
Finanças e Orçamento, estando ausentes os óbices de natureza financeira, é o parecer pela
normal tramitação do Projeto de Lei n° 070/2021
Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda
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Projeto de Lei n° 070/2021

De iniciativa legislativa da Nobre Vereadora Fernanda Moreno, dispõe sobre
a instituir o Projeto "Nasce uma criança, planta-se uma árvore", no âmbito do Município de
Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Houve parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, da Comissão
Permanente de Finanças e Orçamento e, também da Comissão Permanente Saúde, Zoonoses e
Bem-Estar Animal, que existe a necessidade de correção ortográfica ao texto, entretanto sem
prejuízo a propositura, conclui pela normal tramitação.
Verificamos que o objetivo do presente projeto de lei é instituir o Projeto
"Nasce uma criança, planta-se uma árvore", afim de incentivar a preservação do meio ambiente
e a promoção da educação ambiental, por meio do plantio de uma muda, preferencialmente
nativas da região, a cada registro de nascimento de criança no município de Mogi das Cruzes.
Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades
atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO.
Plenário Vereador Dr. Luif Bera~
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Miranda, em 19 de agosto de 2021.
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Assunto PROJETO DE '_El - CAMARA MUNICIPAL
oF N 432/202 PROJETO DE LEI N' 70/2021 AUTOF
VER FERNANDA- MORENO QUE INSTITUI O PROJE
NASCE UMA CRIA NÇA PLANTA-SE UMA ÁRVORE 1

Senhor Prefeito

,,ndusão: 15/12/2021
Ckgão: SECRETARIA DE GOVI.=RNO - SGOV

Através do presente, tenho a elevada honra de passar
às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 70121,
de autoria da Vereadora Fernanda Moreno da Silva, que institui o projeto
"Nasce uma criança, planta-se uma árvore", e dá outras providências, o qual foi
aprovado pelo Plenário desta Edilidade em Sessão Ordinária realizada na data de
27 de outubro p.p..
Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência
os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

71
dc
-OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE
Presidente da Câmara

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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Institui o projeto "Nasce uma criança, plantase uma árvore" e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA:

Art. 1° Fica instituído o projeto " Nasce uma criança, planta-se
uma árvore", consistente no plantio de uma muda de árvore a cada nascimento
de uma criança no município de Mogi das Cruzes.
§ 1° A muda de árvore será entregue aos pais da criança em até
90 (noventa) dias após a data de nascimento, e plantada em local de sua escolha
preferencialmente em área pública urbana, observada a legislação vigente.
§ 2° O órgão municipal competente poderá organizar o plantio
coletivo de mudas de árvore em local sugerido pela Municipalidade.
Art. 2° Os recursos necessários para atender às despesas com a
execução desta Lei poderão ser obtidos mediante doações, campanhas, parcerias
com instituições da sociedade civil organizada, com a iniciativa privada ou com
organizações não governamentais, sem acarretar ônus para o Município.

Art. 3° Cada criança, junto de seus responsáveis, participante do
plantio de mudas, poderá receber um certificado "criança amiga da natureza" que
constará a data de nascimento do filho e a data do plantio da árvore.
Art. 40 O Poder Executivo, através do órgão competente, fica
autorizado, se necessário, a firmar parceria com os cartórios de registro civil e de
pessoas naturais, para as informação, referente ao número de nascimentos
ocorridos mensalmente, a fim de possibilitar o cumprimento da presente Lei.
Art. 5°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES, em 05 de novembro de 2021 .461° da Fundação da Cidade de
Mogi das Cruzes.
OTTO FÁBIO FLÔRES E REZENDE
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Projeto de Lei n.° 70/21

LIRt O JOSÉ DA SILVA
1° Secretário

MARCELO PORFIRIO DA SILVA
2° Secretário

Secretaria Legislativ da C
05 de novembro de 2021, 461° dFj

unicipal de Mogi das Cruzes, em
dade de Mogi das Cruzes.

au o Soares
Secretário Geral Legislativo

( Autoria do Projeto: Vereadora Fernanda Moreno da Silva)

