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DISPÕE SOBRE PROJETO 
AMBIENTAL, SUSTENTÁVEL DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DE 
LAGOA SECA – PB E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB,  Estado da Paraíba, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas,  faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado o Projeto Ambiental Sustentável de 

Preservação Ambiental de Lagoa Seca – PB, cujo histórico e justificativa se dá porque um 

dos ambientes naturais que mais sofreu transformações foram  as florestas, que 

representam um importante meio biológico de onde o homem retira subsídios para sua 

sobrevivência, por isso, precisamos nos conscientizar para preservar o maior número 

possível de árvores. Desta forma, evitaremos a destruição causada pelos desmatamentos, 

queimadas e desertificação. 

Verificamos que é de fundamental realizar um estudo aprofundado 

sobre a estrutura da mata que nos rodeia, enfatizando, sobretudo, a importância das 

árvores para o equilíbrio do meio ambiente e preservação da vida dos seres vivos em 

nosso planeta, e em especial, no nosso município. 

Diante de todas essas afirmativas fundadas em bases científicas e 

mediante reflexões feitas em torno de nossa mata, pelas crescentes construções que 

embelezam e desenvolvem a nossa cidade, mas que poderiam ocorrer com critérios de 

plantio de árvores para melhorar a qualidade de vida da nossa população, pelo oxigênio 

produzido pelas mesmas, além de preservar o ambiente evitando que o mesmo um dia se 

torne inóspito ao homem. 

Portanto, como Vereadora nesse município e visando a qualidade 

de vida do nosso povo, vimos tornar público este projeto que pela segunda vez me sugere 



lutar em prol do meio ambiente para evitar a degradação ambiental, executando parcerias 

que sugerem ações reflexivas e práticas que propiciem condições favoráveis para a 

adequação da vida dos seres vivos em perfeita harmonia com o ambiente e suas 

condições sustentáveis. 

Art. 2º  - Objetivos Gerais e Específicos:  

- Reconhecer a importância das florestas e matas para o equilíbrio 

do meio ambiente; 

- Observar as principais causas dos desmatamentos, das queimadas 

e da desertificação; 

- Compreender necessidade de proteger ambientes e recuperar os 

que foram destruídos; 

- Conhecer plantas brasileiras em seu ambiente natural, 

procurando preservar a natureza da mata; 

- Conscientizar os moradores dos entornos e do município, que 

são partícipes da reconstrução e da preservação ambiental; 

- Desenvolver a percepção sobre ações que os cidadãos precisam 

praticar para evitar a destruição florestal; 

- Incentivar os moradores a descobrirem o que poderiam tirar de 

riquezas da mata, sem danificá-la; 

- Conhecer as principais características dos vegetais de nossa mata, 

para reconhecer através desse conhecimento, a importância da preservação da mesma; 

- Verificar a função das árvores na natureza; 

- Formular conceituações dos temas propostos com a finalidade de 

conscientizar; 

- Levantar junto a comunidade, possibilidades de campanhas 

educativas relacionadas ao ambiente, a própria comunidade em que estamos inseridos; 

- Refletir sobre os aspectos que interferem na degradação 

ambiental, ou seja, os fatores sócio-econômicos, culturais e políticos, visando encontrar 

soluções para a qualidade de vida no planeta; 

Enfim, promover um plantio de novas árvores e replantio de 

outras, construção de ambientes verdes como praças, ambientes de caminhadas junto ao 

entorno dos bosques, praças e matas, visando uma melhor qualidade de vida. 

Art. 3º - Metas  

- Através de reformulação dos objetivos cotidianos e 

conscientização ambiental, criar políticas sustentáveis de preservação da vida no 

ambiente; 



- Realização de parcerias; 

- Proteção dos recursos naturais; 

- Reconhecer a terra e seus elementos como sendo de 

responsabilidade de todos; 

- Evitar conflitos; 

- Instalar ambientes saudáveis de práticas de esportes, tornando-o 

um atrativo para todos por sua beleza e qualidade de vida, possibilitando que o município 

seja atrativo de traga ônus, como forma rentável para o orçamento municipal pelo 

turismo que a partir daí possa ser implantado; 

Por fim, tornar o munícipe orgulhoso e responsável pelo seu 

município de forma satisfatória e conhecedora das medidas adotadas. 

Art. 4º  - Desenvolvimento Metodológico 

- Realização de palestras sobre a preservação ambiental e 

conscientização pela vida; 

- Leitura de textos informativos sobre as condições atuais de 

oxigênio e água no nosso planeta e em especial em nosso município; 

- Desenvolvimento textual sobre as condições do clima se forem 

afetados pelo desmatamento em nosso município; 

- Promoção de pesquisas sobre árvores brasileiras e as plantas da 

região, descrevendo o ambiente em que vivem, suas adaptações e as ações do homem na 

natureza; 

- Divisão de equipes na comunidade para realizar um estudo do 

ambiente que vivem, havendo a percepção de árvores na cidade, contá-las para após o 

censo, viabilizar o replantio; 

- Verificar o desmando nas queimadas, configurando focos e 

criando soluções sustentáveis para evitar essas ações destrutivas; 

- Discutir demonstrando partes de vegetais para exemplificar como 

medidas inadequadas prejudicam a nossa saúde e o meio ambiente; 

- Oficinas para criação de ambientes sustentáveis; 

- Elaboração de cartazes, folder ou outros para expressar a 

necessidade de preservar o meio ambiente; 

- Provocar através de rádios, missas, cultos, reuniões pedagógicas, 

outros meios, a consciência ambiental; 



- Por fim, com ações partilhadas da comunidade e poderes 

educativos, ambientais e possíveis ONGS, fazer valer em nosso município a consciência 

ambiental para a qualidade de vida. 

Art. 5º  - Recursos 

- Advindos de fundos do município ou outros que viabilizem os 

projetos; 

Art. 6º  - Cronograma 

- Os projetos sustentáveis devem ser contínuos. No início, não se 

sustentam, precisam de verbas para viabilizá-los. Em seguida, se auto-sustentam. No 

início, 02 (dois) a 03 (três) anos, irão precisar de reforços para nutrir-se, fora esse 

período, o acompanhamento se fará necessário para conservação dos mesmos. 

 Art. 7º  - Avaliação do Projeto 

- Far-se-á após conclusão do mesmo. 

Art. 8º  - Conclusão 

- Prazo mínimo de 03 (três) anos, de acordo com as verbas que 

forem a princípio destinadas para a parceria e execução das obras. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa Seca – PB, 31 de março de 2010. 
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