
 
 

LEI Nº 3.499 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

Ementa: Institui no município de Petrolina a 

campanha de conscientização sobre 

impactos ambientais. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - É instituída a Campanha de Conscientização sobre Impactos 

Ambientais, no município de Petrolina, a ser promovida pela sociedade civil 

organizada, com o objetivo de disseminar junto à população dados sobre a 

importância: 

 

I – da conservação dos ecossistemas; 

 

II – do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais; 

 

III – das medidas de preservação ambiental, plantio ou replantio de árvores, nas 

áreas urbanas dos bairros e ao longo dos rios e riachos; 

 

IV – dos projetos socioambientais desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas, 

associações e organizações que beneficiem os munícipes, principalmente os que 

residem perto de áreas de preservação. 

 

Parágrafo único. A Campanha será promovida por meio de palestras, seminários e 

eventos relacionados ao tema. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 

 

Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Autora: Marquinhos do N4. 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 24 de fevereiro de 2022.  

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 



 
 

 

ATO DE SANÇÃO Nº 1.596/2022 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do 

Município, e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo 

à espécie aplicado. 

 

 

 

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui no 

município de Petrolina a campanha de conscientização sobre impactos 

ambientais”. Tombada sob nº 3.499, de 24 de fevereiro de 2022, publique-

se, nos termos e na forma da lei. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito, em 24 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


