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" Adota "ÁRVORE SÍMBOLO DO MUNICÍPIO", e dã outras 
providências". 

CAMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ faz publico que nos termos do artigo 55, da Lei Orgânica do Município, 
aprovou em Sessão Ordinária realizada no dia 19 de março de 2018, ás 20hs o Projeto de Lei do n° 
007/2018 de autoria Executivo. 

Art. 1° - Fica adotada a partir desta data, como " Árvore Símbolo do Município de 
Catiguã", a espécie arbórea vegetal CATIGUÁ (Trichil ia Catigua), planta esta que era abundante nas 
matas de cerrado predominantes na região e que emprestou o nome à cidade nos primórdios de sua 
formação. 

Art. 2° - A espécie vegetal ora adotada deverá ser divulgada em larga escala para toda a 
população, valendo-se inclusive do anexo desta lei para que dela tomem conhecimento, em especial 
estudantes de todos os níveis escolares. 

Art. 3° • A administração municipal promoverá o plantio em espaços públicos tais como 
praças, avenidas e espaços do próprio municipal, bem como incentivará os munlcipes, através de 
campanhas anuais a adotarem tal vegetação preferencialmente. 

Art. 4° - A administração municipal, através dos setores competentes, exigirá o plantio 
de no mlnimo 5% (cinco por cento) de mudas nos novos parcelamentos de solo, loteamentos, reposições 
vegetal, tanto na área urbana quanto na rural. 

Art. 5° - As despesas decorrentes da execução da presente lei onerarão as verbas 
próprias do orçamento vigente. 

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Câmara Municipal de Catiguá, aos 20 dias do mês de março de 2018. 


