Dispee -sobre protedo e cifidado a criances e
,adolescentes presentes em areas de conflitos, coletivos
socioambientais e fundiarios na Cidade de Belo
Horizonte

Art: 1° - 0 Municipio deve garantir especial tratamento e protege° a criangas,
adolescentes a mulheres gravidas presentes ern' areas de conflitos coletivos,
sotioambientais e fundiarios.
Paragrafo Unit°. Adolescentes em conflito corn a lei .elou em cumprimento de medida
secio-eclucativa, assirn como criancas e adolescentes orfam elou em situado de rua
'tambem e.stao tob a protege° (testa Lei.
Art 2° - Erq areas conflitos coletivos socioarobientais, fundierfos, anteriormente a qualquer
ado de desocupactu), o klunIcipio fica obrigado a adotar as seguintes medidas:
I- Anteriormente a agap de desocupado:
a) Efetuar o caciestro de todas as criangad, addescentes e mtilheresgravidas presentes
_
na area a setdesocupadat,
b) Assegurar local de abrigamento digno que atenda as necessidades especIficas do
publico abrangido por este Projeto de Lei em regiao que ofereca acesso fad a politices
publicas de educed°, saade

e assistencia, berri -como Wye em considerado eventuais

aspectos culturais especiacos, quando o referidq pablic° for proveniente de comunidades
tradiciobals;

II- Apos a ado de desocuPacaci:.
a)Assegurar que as families nao sejatn separadas;
b) Garantiro acesso de criangas, adoleacentes e,fnutheres gravidas a politicas peblicas de
educed°, saade e assistencia na regiao oncle astao abrigaclas;
c) Garantir atendimento medico a criancas, adolescentes e mulfieres gravidas que
estejam enfennos;
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d) Assegurar alimentagao e meios de higiene pessoal adequado a criangas, adolescentes
e muiheres gravidas em seu local de abrigamento.

GILSQN REIS
EREADOR - PCdoEl

A ConvencAo da OrganizacAo das Nactlies Unidas' sobre os Direitos 'de Crianga, a
Convenclo de Genebra Relative A Prote0bo das Pessoas Civis em TemPo de Guerra, os
Protocolos I e II relativos a Protecifip das Vfbrnas do_ s Conbitos Armados Intemacionais,
aos quais o pais 6 signatinio, alem do prbprio ECA e Constituicao Federal, girantem a •
.

protegao a este nixie() em vulnerabilidade.
._
Compreentiendo que a momepto da desocuiSarrio muitas vexes 6 munido de arenas pela
Policia, faz-se mecessario garantir a integridade ffsica e imocional das pessois que jA
estao em vulrierabilidade, tobretudo as criancas, adolescentes e mull eres gravidas.

