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ORIEL,

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N°

1,93,R

/2016

"DISPOE SOBRE A INSTALACAO,
CONSERVACAO E MANUTEKAO DE
BANHEIROS PUBLICOS NA ORLA DA
LAGOA DA PAMPULHA".
A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a construir banheiros ou instalar
banheiros quimicos em toda extensao da orla da Lagoa da Pampulha.
-

§ 1° — A construcao ou instalacao e a manutencao desses banheiros publicos
podem ser realizadas em parceria com a iniciativa privada.

§r-

Os banheiros serao padronizados e aqueles que forem construidos ou
instalados com recursos da iniciativa privada poderao conter propaganda do seu
patrocinador.
§ 3° - Podera ser cobrado um preco pelo uso dos banheiros pOblicos, cujo valor
devera ser fixado pelo poder publico e revestido para sua manutencao.

§ 4°

Os banheiros deverao estar abertos das 06h0Omin as 23h: 00min todos os
dias da semana.
-

Art. 2°

Qualquer evento musical, cultural, esportivo, politico, religioso, e outros
que concentrem pessoas na Orla da Lagoa sO poderao ser autorizados corn a
condicao de serem neles instalados banheiros quimicos em quantidade suficiente
para atender o pirblico estimado.

Art. 3°

-

Fica assegurada a gratuidade nos banheiros pOblicos para os maiores de
sessenta anos e os deficientes fisicos.

Art. 4°

-

0 Poder Executivo realizara e coordenard campanhas educativas sobre o
uso e a conservacao dos banheiros pOblicos.
-

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
-

Belo Horizonte, em 26 de ab
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JUSTIFICATIVA

Numa cidade grande e populosa corn a nossa sao pouquissimas as
alternativas de banheiros pOblicos.
A populagao que utiliza a orla da lagoa da Pampulha para passeio
pratica de esporte e lazer, nao tern um banheiro adequado para utilizar,
tern que recorrer ao matagal ou aos estabelecimentos comerciais,
muitos dos quais cobram ou oferecem esse servigo apenas para os
clientes.
0 use dos logradouros pOblicos como banheiros vai se tornando uma
pratica cada vez mais comum, principalmente nos locals e nos eventos
onde a concentragao de pessoas 6 grande.
Apesar da existencia de outras iniciativas para combater esse mal,
resolvemos reunir aqui as Arias necessidades que verificamos existir
ern nossa cidade para exigir do poder pOblico e da iniciativa privada que
cumpram a sua responsabilidade.
A partir de uma campanha educativa e de urn esforgo progressivo para
a construgao e instalagao dos banheiros pOblicos, a nossa cidade
podera combater aquela pratica e ganhar ern limpeza, higiene e
civilidade.
Essa necessidade se torna nnais evidente quando ela vai sediar os
Jogos Olimpicos e em breve tera o titulo de patrimOnio historico da
humanidade que trara diversos turistas na regiao da orla da lagoa da
Pampulha.
Portanto, conto coin os nobres pares para aprovagao desse projeto.
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