Dispae sobre a implanter,ao de centtos
de convivancia nas regionais.

A Camara Municipal de Belo Horizonte decreta:
Art 12 - 0 Municipio adotare sistema de incentivo a convivelacia de pessoasda terceira
iclade, de forma descentratizada e regOnatizada, objetivando* a plena integracao e o
atendimento adequado a essa parcela da sociedade.Paragrafo unico Para efeitos -desta Lei erstende-se par terceira idade a parcela
_-

sociedade assiirt caracterizada peta politica municipal do idoso.

Art 22 - Q sistema instituido por este lei abrange todos os cidadtos de Belo Horizonte
compteendidos na abrangende brdicada pelo partigrafo unico do art. 1 2 independentemente
de distingao quanto a iexo, credo, poder econelmico, etrtico ou quaiquer
Art 3s - 0 Executivo devera promover reciclagern se seu recurso human°, preparandoo pare o adequado atendirnentoraoadestinatarios do sistema instituido-por essa Lei.
Art. 40 - 0 Executivo podera, conforme 'sues disevnibilidades e observados os
principios estabefecidos no art. 10, utilizer espeOs reservados a outras atividacles de carater
social ou destinar alguns espedficos pare a efetivacao do sistema institu1ido por essa Lei.
•

Paragrafo unico — Qualquer qua, *a a opr,ao, por regional, adotada _pet° poder
Executivo, dentre as indicadas no capArt , os espacos a serem utilitados deverao ser dotados de,
infraestrutura Eska e equipamentos adequados a efica1 satisfacio do sistema instituidd pOr
essa Lei.
•

Art 54\ - 0 sistema' de que trata este Lei devera seriMplantado em tndes as regionais
dentro do prazO maxim° fixado na legislacao de plenejamento orcamentario, observando a
universidade e a multidisdplinaridade pretendidas.

Art 60- Este Lei erttra em vigor na data de •sua public:4So.
Belo Horizonte, 02 dejaneiro de 2017.
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-Nact sao poucas at iniciativas im prol dos nossos idoios, em todas as instincias do
Poder PIAlito, masse ressente de ulnae -44de simples e vital: a proplciamento de conVivencia
entre eles, em condiclies saudaveis a hurnanas.
Tal papel

a do poder Pdblicaem nivel municipel, visto ser o ma's proximo das pessoas.

Par isso proponho a presente medida, visando aproximar o poder ptiblico e cidadao,
bent como entre este's pro:50os, de uma formrdescentralizada, regionalizada, multidisciplinar
e universal.

Pape( rectbkdo adquindo no dmbito do progitme; "ItemMnsabilidade Ambientoi - (Portaritin° 10.741/07).

