CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
PROJETO DE LEI Na

02i /2017

"Dispõe sobre a divulgação
do Serviço de remoção de
animais e outros no
Município."
A Câmara Municipal de Belo Horizonte decreta:
IS

Art. 1 - O Município divulgará em seu sítio e por outros meios de '2
comunicação o Serviço de remoção de animais mortos.
Parágrafo único - As Regionais, os Postos de Saúde e as Unidades de r
Pronto Atendimento - UPAs, através de cartazes a serem afixados em locais
visíveis e de fácil acesso da população, divulgarão o Serviço de que trata o •c,.1
caput deste artigo.
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Art. r - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das ti
dotações orçamentárias próprias.
Art. 32 - O Executivo regulamentará esta Lei mno prazo máximo de 90
dias, contado da data de publicação de sua publicação.
Art. 32 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 23 de Janeiro de 2017
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JUSTIFICATIVAS
O Serviço Disque Limpeza é prestado pelo
Município de Belo Horizonte e pode ser solicitado pela população através do
Telefone 156 - Disque-Limpeza e Disque-Carroça.

Esse serviço compreende a coleta, varrição,
capina, remoção de animais mortos, entulho e lotes vagos. O serviço
informa ainda sobre documentos encontrados pelos garis durante os serviços
de limpeza de vias e logradouros públicos em Belo Horizonte.

Funciona de segunda-feira a sexta-feira no
horário de 7h30min às 18 horas. Aos sábados das 8 horas às 15 horas e aos
domingos e feriados no horário de 7h30min às 18 horas.

Ocorre que o serviço de remoção de animais

mortos, é pouco conhecido e divulgado pelo Município.
Portanto, o objetivo dessa Proposição é tornar
o serviço de Remoção de Animais conhecido por toda a população, haja vista,
por exemplo, que não raro são encontrados animais mortos nas vias e os
munícipes não sabem como proceder.

Os munícipes por desconhecerem o Serviço
Disque Limpeza acionam ONG's para procederem à remoção dos animais
mortos, essas muitas vezes não reúnem condições financeiras para prestar os
serviços de remoção de animais, bem como para dar a eles o destino devido.
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Corpos de animais costumam permanecer
expostos nas vias até se decomporem, situação que traz grande risco de
acidentes para os automóveis que trafegam por tal via ou logradouro e que
precisam muitas vezes desviarem deles.
E mais, os animais mortos enquanto se
decompõem exalam mau cheiro. Com isso, torna-se um caso de saúde pública.
Por fim, é sabido que em alguns casos crianças
que avistam essa animais mortos em vias públicas muitas vezes ficam
abaladas por um tempo.
Certo da compreensão e colaboração de meus
pares apresento esta Proposição para a qual peço o empenho de todos para
aprová-la.

Vereador — Lide do PSB
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