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art. O da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lO. Fica instituído no calendário Estadual o dia da consciência ambiental, a

ser comemorado em 22 de novembro de cada ano.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALADASSESSÕES, em de 2019.
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A presente proposição institui a data de 22 de novembro para comemorar o Dia

da consciência ambiental, sendo de grande importância devido a situação em que se

encontra, em um âmbito geral, o planeta e em loco nosso bioma, o cerrado. A

consciência ambiental é indispensável para que se crie e tornem-se hábito, atitudes e

comportamentos pró meio ambiente.

Estudos, já divulgados, apontam que nos últimos anos o Cerrado sofreu uma

perca considerável da sua cobertura vegetal e de sua biodiversidade que consiste desde

espécies de plantas até animais, como o Tatu-canastra e o Lobo-guará que aparecem na

lista de ameaçados de extinção.

A justificativa da presente proposição visa a conscientização sobre a preservação

do meio ambiente buscando gerar uma consciência geral sobre o tema ambiental.
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art. Oda Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica instituído no calendário Estadual o dia da consciência ambiental, a

ser comemorado em 22 de novembro de cada ano.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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da consciência ambiental, sendo de grande importância devido a situação em que se

encontra, em um âmbito geral, o planeta e em loco nosso bioma, o cerrado. A

consciência ambiental é indispensável para que se crie e tomem-se hábito, atitudes e

comportamentos pró meio ambiente.

Estudos, já divulgados, apontam que nos últimos anos o Cerrado sofreu uma

perca considerável da sua cobertura vegetal e de sua biodiversidade que consiste desde

espécies de plantas até animais, como o Tatu-canastra e o Lobo-guará que aparecem na

lista de ameaçados de extinção.

A justificativa da presente proposição visa a conscientização sobre a preservação

do meio ambiente buscando gerar uma consciência geral sobre o tema ambiental.
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