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PROJETO,DE LEI /I

/2017

"Autoriza ao_Poder Executivo disponibilizar aos
conclutores de - trenspoites coletivos o
dispositivo de seguranca l conhecido corm
both° do piinico."
Art. 1° - O Poder Exacutivolca autorizaclo, a disponibillzar aos condutoree de trartSportes'
coletivis o dispositivo de. Asecjurartga, ocinhecida coma botao do panic°, como medida
preventive no municipio de Belo Horiz.onte.
Art. 2° - 0 Botao de Panic° so deve ser utilized° pelo motorjsta do velculo; quando
constatado perigo eminente, tel coma furto i-roubo, emprego de violencia goitre si ou contra
passageiros ou perige de destrui o do vela*, sejapor vandalism° oti por handl°.
. Art. 3°. Ao ser aciOnado o botao do-dispositiva pelo motorista, disparar-se-a um alamie no
Centrcrde Operagoes-da Prefeitura de Belo Horizonte, cocyclenado pela GMBH que.deslocara
uma viatica pare atenderra odortancitem garater tie urgentia eamergencia.,
'

Art. 5°- As despesa.s clecorrentes da emu* desta lei correrao por conta das dotagires
orgementerias -propries, suplernentades-se necassario.
Art. ,6°- 0 poder executivo regulamentara este lei no prazo de 90 dies aonteclos da publicagao
desta lei.

Att. r- 0 Poder Executir podera expeclir oi atos que se fizerem- necessarios a execugao
desta Lei.

Art. 8°,- Esta Lei entre em vigor na data de sua publigagao, revogando as disposigeres
=trait.
ante/MG,

de noir° de 2017.

veyeadorPTN

„Papel reciokuio

outdo no dmoito doPrograina ''Responsabilidade Ambiental" ruirio 10.741/071.
M

O projeto de lei, tem conic) objetivo instituir metikia de seguranoi
preventiva aos passageiros nos , tratkslados dittrios pela cidade, been corn() aos
oPer_adores,_tnotoristas e cobradores que-atuatn, nos O ►ibus coletivos.
implernentaga° data medida, o -fornecimeldo do botdo, do panicO aos
.trizer beneficioL tido so para os usuatios ?de
condutores de Sport
transporte dd-capital, comb- tambem oorttribuira pare a qualidade do semis* prestado e
ainda pare nielhoria do Sisterna de TranspOrte Ptdblico, coibirtdo assalt0s e atos de
vandalism°, visando a seguranOa
Pela importancia do tema em exposigdo, fak-se o projeto merecedor da
atengdo dos-nobres pares para a apreciagao do presente Projeto de Lei, corn ointuito de
aprova-16.
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Papal rociclado adeuirido no ambito do programa "Responsabilickde Ambienkil" (Portaria n° 10.741/07).

