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PREFEITURA DE
CATANDUVA

Secretaria de
Administração

LEI N° 5.582, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.014

GERALDO ANTONIO VINHOLI, Prefeito do

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e

promulga a seguinte Lei, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessão de 26 de agosto

de 2.014, conforme Resolução nO6.485.

Art. 1° O inciso IX, do artigo 20, da Lei n° 5.231, de 06

de setembro de 2.011, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2°( ...)

r -( );
rr - ( );
rrr - ( );
IV - ( t:
v -( );
VI - ( );

VIr - ( l:
VIrr - ( );
rx - desenvolver, diagnosticar e colaborar com a

Coordenadoria de Gestão de Turismo na manutenção de um cadastro de

informações de interesse turístico do Município, promovendo a disponibilização e

divulgação de dados e imagens catalogadas.

Art. 2° Ficam alteradas a redação das alíneas "h" dos

incisos I e II, fica alterada a redação da alínea "i" do inciso II e acrescenta alíneas "j" e "k"

nos incisos I e II, do artigo 30, da Lei n° 5.231, de 06 de setembro de 2.011, que passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° (...);

r - (...);

Continua ...
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a) ( );

b)( );

c) ( );

d) ( );

e) ( );

f) ( );

g) ( );

h) O1 (um) da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente;

i) (...);

j) O1 (um) representante da Secretaria Municipal

de Educação;

k) O1 (um) representante da Coordenadoria de

Gestão de Turismo.

rr - ( );
a) ( );

b) ( );

c) ( );

d) ( );

e) ( );

f)( );

g) ( );

h)OI (um) do 30° Batalhão da Polícia Ambiental;

i) O1 (um) representante da Associação dos

Fomecedores de Cana da Região de Catanduva;

j)OI (um) representante do Sindicato Rural;

k) O1 (um) representante do Coordenadoria de

Assistência Técnica Integrada (CATI).

§10( );

§2°( );

§3°( );

§4°( ).

//7 Continua ...
~I\
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...Continuação.
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Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO BORELU", AO 1° DIA

DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2.014.

PUBLICADO NA SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO NA DATA SUPRA.

"'I
\

CONSTANTE FR ENEVIV A JÚNIOR

EASSIST~NCIA JURíDICA

HJSM/fátima-l
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