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LEI N° 2.195 DE 21 DE DEZEMBRODE 2015

"Projeto nasce uma criança, planta-se uma árvore "dispõe sobre
medidas para a promoção, preservação no meio ambiente e educação
ambiental por meio do plantio de uma muda de árvore, ornamental ou
frutífera, a cada registro de nascimento de criança acompanhada pela
Rede Pública de Saúde do Município (UISjUBS)".

SAMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

FAZ SABER que a CÂMARAMUNICIPAL da Estância Hidromineral
de Águas da Prata, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:
Art. 1° - Fica instituído o "Projeto Nasce uma criança", planta-se uma

árvore", com a finalidade de estimular o Município da Estância Hidromineral de
Águas Prata a adotarem medidas que incentivem a preservação do meio
ambiente e a promoção da educação ambiental, por meio do plantio de uma
muda de árvore, ornamental ou frutífera, a cada acompanhamento de
nascimento de criança na Rede Pública de Saúde do Município (UIS/UBS), para
ser plantada em local apropriado.

Parágrafo Único. A iniciativa privada e/ou entidades poderão
participar em parceria com o Poder Público ou doar as mudas de árvores.

Art. 2° - A muda de árvore também poderá ser disponibilizada ao
pai ou à mãe que expressamente a requerer, em até 90 (noventa) dias, após o
nascimento, observada, ainda, a disponibilidade do Poder Público para que, se
for de interesse da família, faça o plantio da árvore.

Art. 3° - A muda de árvore será plantada preferencialmente em
área urbana, observadas as regras de urbanismo da legislação vigente, !(
mediante aprovação da Secretaria do Meio Ambiente, podendo ser plantada <'-
também na zona rural.

Art. 4° - Cada criança junto de seus responsáveis, participante do
plantio de muda, receberá um certificado Criança Amiga da Natureza, que
constará a data de nascimento do filho, a data do plantio da árvore com o
nome da espécie vegetal.
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Art. 50 - Fica autorizado o Executivo a fazer parcerias com outras
prefeituras e entidades a fins de receber, promover e construir seu próprio
viveiro de mudas e receberá ainda a titulação de "Cidade Amiga da Natureza"
os Municípios e ou entidades que aderirem ao Projeto".

Art. 60 - O Poder Executivo, através do órgão competente, se
necessário, solicitará mensalmente aos Cartórios de Registro Civil ou a
UIS/UBS listagem completa dos acompanhamentos e nascimentos ocorridos, a
fim de possibilitar o cumprimento da presente Lei.

Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos vinte e
um dias do mês de dezembro de do s mil e quinze.

Silva Binati
unicipal
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