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PROJETO DE LEI

Art. 1° - Fica institufdo o programa de valorizaçao dos profissionais que
atuam na limpeza urbana do Munidpio de Carazinho.

Art. 2° - O programa de que se trata esta lei sera realizado, anualmente,
no dia 16 de Maio, sendo que nesta mesma data comemora-se dia Nacional
do Gari, passando a integrar o calendario oficial do Munidpio de Carazinho.

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaçao.

JUSTIFICATIVA: Os garis sao pessoas de valor extremo e de contribuiçao
inestimavel a proteçao a saude do ser humano, uma vez que trabalham em
favor de nossa comunidade. Sao profissionais da limpeza que recolhem o lixo
das residencias, industrias e ediffcios comerciais e residencias, alem de varrer
ruas, praças e parques.

Nossa intençao naG e outra senao sensibilizar a comunidade
carazinhense a valorizar ainda mais estes trabalhadores, orientando a
populaçao sobre cuidados com a segurança dos profissionais e o meio
ambiente. O Gari e responsavel pela limpeza das vias publicas como um todo,.
cuidando da higiene e recolhendo os detritos que as cidades produzem
diariamente e naG tratam. O Gari e um profissional essencial para a
sociedade, pois e ele quem faz com que o lixo naG se acumule nas ruas e nos
bueiros, causando alagamentos e permitindo a proliferaçao de bichos e
doenças.

Sala das reuni5es, em 19 de abril de 2010.
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