
DECRETO Nº 1411, DE 18 DE JUNHO DE 2013  

 

Convoca a Conferência Municipal do Meio 

Ambiente de 2013 e dá outras providências.  

 

LESSIR CANAN BORTOLI, Prefeito Municipal de RENASCENÇA, no uso de 

suas atribuições legais, e 

 

considerando os termos do Decreto Federal, de 05 de junho de 2013 e da Portaria nº 

185, de 04 de junho de 2012, do Ministério do Meio Ambiente, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica convocada a “Conferência Municipal do Meio Ambiente de 2013” a ser 

realizada no dia 26 de junho de 2013, na Câmara de Vereadores, das 8h30min as 12h00. 

 

Art. 2º O tema central da Conferência Municipal do Meio Ambiente de 2013 será 

“Política Nacional de Resíduos Sólidos”, com foco nos seguintes temas: produção e 

consumo sustentável, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e renda e 

educação ambiental. 

 

Art. 3º A Conferência Municipal do Meio Ambiente será presidida pelo Secretário 

municipal de Agropecuária e Meio Ambiente e/ou dirigente responsável pela área 

ambiental municipal, sendo a coordenação da Comissão Organizadora do presidente do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

Art. 4º. As normas de organização e funcionamento da Conferência Municipal do 

Meio Ambiente serão deliberadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e, no início 

da Conferência, apresentadas, debatidas e aprovadas. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da organização e da realização da “Conferência 

Municipal do Meio Ambiente” correrão por conta das dotações próprias consignadas no 

orçamento vigente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou da Secretaria à qual esteja 

vinculada a pasta ambiental municipal. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

                       

Gabinete do Executivo Municipal de Renascença, 

Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de junho 

do ano de dois mil e treze, 52º ano de Emancipação. 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 
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