
EMENTA: Cria 0 Sistema de Ado~ao de
Lixeiras a serem instaladas nos passeios
publicos e da outras providencias.

Art. 1°· - Fica i,hstitufdo 0 Sistema de Adoc.;:aode lixeiras
por empresas privadas, no munidpio de Carazinho,

Art. 2° - A empresa que adotar lixeira tem como obriga~ao
arcar com os custos de fabrica~ao e instala~ao, bem como 0 seu zelo
mantendo-a em perfeitas .condic;oes de uso.

Art. 3° - . A empresa que adotar a Iixeira pode usufruir os
beneflcios de divul,gac;aoda mesma, em ambos os lados.

§ 1°- As Iixeiras devem ser confeccionadas seguindo padrao
determinado pela Secreta ria Municipal de Obras e' devidamente

. numeradas.

§ 2° Fica vedado consignar, junto ao bem adotado, a
veiculac;ao de 'propaganda de marcas ~de cigarro, bebidas, ..
propagandas que atentem ao pudor, sigla de partidospolfticos, seitas
religiosas e nomes de detentores de c:;argoseletivos e de candidatos a
este cargo.

Art. 5° - Sera firmado termo de permlssao de uso e adoc;ao
entre a empresa e.o munidpio de Carazinho.
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JUSTIFICATIVA: 0 presente projeto se trata de pratica comum a
busca de parceria com empresas para 0 financiamento de Iixeiras a
serem instaladas nos passeios publicos, porem, nao existe qualquer
regramento 'a esse procedimento, tratando-se apenas de uma
iniciati,va do Poder Executivo.

'Tenho a certeza de que os nobres colegas reconhecem que a
falta de um nume'ro maior de lixeiras pr,oporciona em alguns locais
um acumulo de lixo no chao causando uma pessima impressao, por
isso, estamos atraves desta proposi<;ao instituindo e regulamentandb
o sistema de adoc;'ao de .Iixeiras por parte de empresas privadas, 0 r

que com certeza ira contribuir para que rnais Iixetras. sejam
disponibilizadas ao longo de nos~as vias. Ao aprovarmo's este projeto
,estaremos possibilitando que nossa cidade venha ha ficar cadadia
" mais limpa e bonita.


