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DE 30 DE JANEIRo DE 2019.

!

"DISPOE sobre

a instalação de placas

de

conscientização para destinação correta de lixo nos
muros das escolas municipais de Barreiras - Bahia',.

A CÂMARA MUNICIPAL OE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO USO DE
SUAS ATRIBUIçÕES LEGAIS E REGIMENTAIS
APROVA:

Art.

1o - Fica instituída, pela presente lei, a instaração de placas informativas
de
conscientização sobre a destinação correta de lixo, a serem afixadas nos muros
das escolas municipais de Barreiras.

Art. 20- As placas devem conter a informaçáo sobre a proibição de se jogar rixo
no local como também a sua correta destinação.
Art. 30 - A instalação das placas e os dizeres contidos nelas cabem à secretaria
Municipal do Meio Ambiente e à secretaria Municipal de Educação, em parceria
com a comunidade escolar.

Art. 40- As despesas decorrentes desta rei correrâo por conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Sessões, 30 de janeiro de 201

DR. JOSÉ

JUNIOR

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel -Tel: (77) 3611-9600 - FoneEax: (77)3611-9628
Home Page: ws-'"v.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

Caynara Svhlnícíy"f {n tsarreíras - tsA
t6.256.89310001-70

JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores,

Este projeto busca conscie ntizar a popuração sobre a correta destinação
do
lixo, assim como evitar o descarte de resíáuos nas carçadas,junto aos
muràs
das escolas públicas na cidade de Barreiras.

Sabendo que as escolas são grandes geradoras de resíduos sólidos, e
importante trabalhar para envolvermos os aiunos e educadores para mudarmos

esta situaçáo e criar novos hábitos.

um dos grandes desafios para a sociedade moderna, onde o níver de consumo
tende a crescer, é a destinação correta dos resÍduos. Nos bairros, viras e
cidades, à medida que aumenta o número de habitantes, corre-se o risco
de o
lixo ser jogado em qual quer lugar.
Por isso, há a necessidade de que a popuração conte com a conscientizaçã o,
planejamento, um serviço organizado de limpeza urbana, coleta, transportà,
e
destinação final dos resíduos sólidos.
A saúde da população e a conservaçáo do meio ambiente demanda não apenas
açôes individualizadas, mas, sobretudo, com iniciativas dos governantes.
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