
PROJETODE LEI N° 114/2015

Súmula: Institui a Semana Municipal da
Higiene Pública - Lixo Zero, no Município
de Campo Largo, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, ESTADO DO PARANÁ,

APROVOU, e eu PREFEITOMUNICIPAL, sanciono a seguinte LEI:

Art. 12 Esta Lei Institui a "SEMANA MUNICIPAL DA HIGIENE PÚBLICA -

LIXOZERO" no Município de Campo Largo, a ser realizada anualmente na última semana

do mês de março.

Art. 22 Durante a Semana Municipal da Higiene Pública - Lixo Zero, a

Prefeitura Municipal através da Secretarias Municipais de Educação e de Meio

Ambiente, serão organizadas campanhas educativas nas escolas públicas e particulares

e, em todos os bairros de nossa cidade, com o objetivo de criar uma mentalidade de

higiene pública, necessária ao conforto e bem estar de todos, além de outros trabalhos

promocionais referentes ao assunto como:

I - Promoção de debates entre diversos setores como, instituições,

empresas, poder público, escolas e"os munícipes;

11 - Fomento a economia circular;

111 - Conscientização a redução dos resíduos por toda a sociedade;

IV - Proporcionar experiências lúdicas e técnicas;

V - Apoiar e incentivar o cooperativismo;
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VI - Oportunizar o lançamento de novidades tecnológicas locais;

VII - Favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e

compostagem;

VIII- Incentivar o consumo consciente;

IX - Incentivar a promoção de mutirão de limpeza em rios, parques,

praças, ruas, pontos turísticos e demais locais públicos.

Art. 32 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente se encarregará da

difusão das providências necessárias ao bom êxito desse objetivo, e colocará à

disposição todos os equipamentos essenciais à coleta de resíduos de toda natureza.

Art. 42 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parceria com

as Associações de Moradores, Entidades de Classe, Clubes Sociais, Escolas Públicas e

Particulares e com a iniciativa privada, para a execução do disposto na presente Lei.

Art. 52 O Poder Executivo Municipal fica autorizado mediante Decreto, a

regulamentar as demais normas necessárias ao bom cumprimento da presente Lei.

Art. 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal Campo Largo, 22 de Outubro de 2015.
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