
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

LEI N. 10.428, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021. 

PUBLICADO (A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 

de .. t:!:.J.!..?..J .. ?.9.2d 

Autoriza o Poder Executive a instituir o Bosque 
da Memoria no Municipio de Sao Jose dos 
Campos, em homenagem as vftimas da covid-19. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das legais que lhe sao 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei : 

Art. 1Q Fica o Poder Executive autorizado a instituir o Bosque da Memoria no Municipio 
de Sao Jose dos Campos, em homenagem as viti mas da covid-19. 

Art. 2Q Sao objetivos do Bosque da Memoria: 

I - honrar a memoria daqueles que perderam suas vidas para a covid-19 e agradecer os 
profissionais de saude; 

II - transformar um momento de tristeza em para as famfl ias das vftimas da 
covid-19; 

Ill - estimular o plantio de arvores de especies nativas da Mata Atlantica e motivar o 
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das arvores, na de florestas; 

IV - conservar e multiplicar especies nativas, por meio da ambiental e da 
da sociedade, na do meio ambiente; 

V - ampliar e melhorar as atividades de ambiental, promovendo a 
das especies e propiciar um de convfvio das famflias que perderam seus entes queridos para a 
Covid-19; 

VI - apoiar campanhas voltadas a Decada da de Ecossistemas 2021-2030, 
declarada pela ONU. 

Art. 3Q 0 Bosque da Memoria integra a Campanha Bosques da Memoria, promovida 
pela Rede de ONG's da Mata Atlantica - RMA, da Reserva da Biosfera da Mata Atlantica - RBMA e do 
Pacto pela da Mata Atlantica, que objetiva o plantio de arvores e a de 
florestas. 

Art. 4Q 0 Bosque da Memoria, por meio de um gesto sim ' lico, visa homenagear as 
viti mas da covid-19 e agradecer aos profissionais de saude pela dedi u ante a Pande ia. 
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§1Q Cada vida perdida para a covid-19 sera representada por uma arvore de especie 
nativa da Mata Atlantica, que sera doada aos familiares para o plantio. 

§2Q Serao confeccionadas placas com o nome da pessoa falecida pela covid-19 e com a 
da especie de arvore plantada. 

Art. SQ Compete ao 6rgao municipal responsavel pela do meio ambiente 
definir o local a ser destinado para o Bosque da Memoria, bem como a confeq;:ao das placas e a 

das mudas das especies nativas da Mata Atlantica. 

Art. GQ Esta Lei entra em vigor na data de sua 

Sao Jose dos Campos, 8 de dezembro de 2021. 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 

oito dias do mes de dezembro do a no de dois mil e vinte e um. 

Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 478/2021, de autoria dos Vereadores Ze Luis, Dr. Jose Claudio, Junior da Farmacia, 
Milton Vieira Filho e Roberto Chagas) 
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