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DECRETO Nº 050, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.  

 

 

Altera e acrescenta dispositivo ao DEC. 032 de 

18 de Agosto de 2017, que Cria Grupo ao 

Combate do Desmatamento no Município de 

Itupiranga/PA; e dá outras providencias.  

  

 

 

 

JOSÉ MILESI, Prefeito do Município de Itupiranga – Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais e com base no Art. 78, inciso IX da Lei Orgânica do Município, e 

 

CONSIDERANDO que todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

os presentes e futuras gerações (CF, art. 225); 

 

CONSIDERANDO que combater o desmatamento ilegal significa contribuir de forma 

efetiva para a preservação do planeta, principalmente no tocante as mudanças 

climáticas que vem ultimamente causando danos em todos os continentes; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de firmar um pacto para o controle do 

desmatamento ilegal do município de Itupiranga, visando promover o desmatamento 

ilegal zero, ações de desenvolvimento sustentável e a regularização ambiental dos 

imóveis rurais, 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O Decreto 032 de 18 de abril de 2017, que Cria Grupo ao Combate do 

Desmatamento, passa a vigorar com a seguinte alteração:  

 

I. Fica alterada a substituição de um dos membros ao grupo de combate do 

desmatamento, previsto no art. 4, inc. II, do Dec. 032 de 18 de abril de 2017 – 

PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA, sendo substituído por ANAILDE FEITOSA 

CARVALHO.  
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Art. 2º - O Art. 4º, do Decreto 032 de 18 de abril de 2017, passa a vigorar acrescido do 

seguinte dispositivo:  

 

“XI. WESLEY SILVA LEITE”. 

 CPF: 848.019.992.04 

 Diretor Departamento de Fiscalização - SEMMA 

 

Art. 3º - Os demais dispositivos constantes no Decreto Municipal de n. 032 de 18 de 

Agosto de 2017, permanecem inalterados.  

 

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga/PA, aos onze dias do mês de setembro 

do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

JOSÉ MILESI 

Prefeito Municipal de Itupiranga 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gestaopmi2016@gmail.com

