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PROJETO DE 1,E1 it

Atitoriza ao Poder Executivo disponibilizar aos
taxistas o dispositivo de segurarica, conhecido
coma bottio-do panico."
Art.1° - 0 Poder Executivo fica autorizado, a disponibilizar aos taxistas da capital dispositivo
de seguranga, conhecido come- botao do pada), coma medida preventiva no municipio de
Selo Horizonte.
Art. 2° - 0 Bora° de Panico so deve sec utilizadb pelt) taxista, guandq constatado perigo
- etninente, tal como furto, roubo, emprego de vioiencia contra si ou contra passageiros.
Art.1°- Ao ser acionado o botao do dispositivo pelo rnotorista, disparar-se-a urn alarme -no
Centro de OperagOes da Profeitura de Belo liotizonto, coordenado pela GMBH que deslocara
uma viatura para atender a ocorrencia enTcarater,de urgencia e emergencia.

Art 5°• As despessas decorrente,s da execugag desta lei correrao por costa das dotagoes
orgamentarias prOprias, suplementadas se necessario.
Art. 6° 0 pode• executivo regulamentara esta lei no prazo de 90 digs contados da publicagao‘
desta lei.;
Art. 7°- 0 Poder Executk podert expedir IDS atos que selzerem necessarios a exatugdo
desta Lei.
Art 8°- Esta Lei antra em vigor na data;de sua publicagao,. revogando as disposigoes em
contrario.
nteINIG 09 dijaneiro de

POOP Buono
vereador PIN

Papel rtwidado adquirtdo no iimbito db progratna"Rsponsabiltdedo itnibitottal" (Portarta
,

•

•

to.741/07).

•

0 projeto de le), tem como objetivo institulr medida de_ seguranca
, preventiva aos taxistainos translaclos cliarios pela cidade, bem corno aos passageiros.
A implementicao delta` rnedida, ofornecirnento do botao do panic0 aos
taxistas, ira trazer beneficios nao so para.' os tixistas,e passageiros da capital, como
tambem contribuira para a qualidade do serviCo Prestado, coibindo assaltos, visando a
seguranca publics. .
Pela irnportancia dO terra: em exposigao, faz-se o projeto merecedor da
atencao dos nobres owes para a apreciagao do presents Projeta de Lei, corn o intuito de
aprova-lo.
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