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Art. 4°. serao Criadas, dentro do Programa, campanhas que envolvam a 
partlclpacao direta da populacao como: 
I - Calc;adas sem Entulho - cotocacao de mensagens educativas da 
campanha em tapumes 
II - Mutirao da Limpeza - Mutirao visando o eixo comercial, com ac;c es de 
inspecao em estabelecimentos comerciais, limpeza e desobstrucao das 
galerias e buelros e recolhimento de lixo. 
III - Calc;adas nao sao Lixeiras - Dlstribulcao a clientes, usua.tos e 
ambulantes de adesivos que veiculem mensagens da Campanha. 
IV-Nao jogue lixo pela janela - Distrtbutcao de adesivos aos proprte tarlos 
de veicutos direcionados a consctenttzacao contra o mau habtto de joqar lixo 
pelas janelas dos carros. 
V - Bairro mais limpo - Gincana nos bairros tendo o lixo como tema 
central. O premto devera ser melhorias para comunidade. 

Art. so. Toda a publlcacao referente ao Programa de Consclentlzacao para a 
Limpeza Urbana "Brejo Santo Cidade Limpa" tera assente o numero da 
presente Lei. 

Art. 6°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua pubucacao. 
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI N° 036/22 - de 17 de maio de 2022. 

Cria, no ambito do Municfp o de 
Brejo Santo, o Programc de 
Conscientizac;ao para Lirnpeza 
Urbana. 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara, usando 
de suas atrtbuicoes legais, etc. FA<;;O SABER que a Camara Municipal de Brejo 
Santo, em sess5es realizadas no dia 26 de maio do corrente ano, aprovou 
Projeto de Lei no 036/22 de autoria da vereadora Maria de Lourdes Silva, e eu 
encaminho a Chefe do Executive Municipal para sancao, o seguinte: 

AUTOGRAFO DE LEI 

Art. 1 o Fica instituido, no ambito do Munidpio de Brejo Santo, O Program a 
de Consclennzacao para Limpeza Urbana. 

A�. 20 A conscientlzacao e um componente da educacao ambiental, sendo 
tarnbern um comportamento essencial e permanente de educacao, devendo 
estar presente, de forma articulada, em todos os niveis e modalidades do 
processo educativo,em carater formal e nae-formal. 

Art. 30. Sao objetivos fundamentais da educacao ambiental: 
I - Conscientizar toda a poputacao sabre a irnportancta da limpeza oubllca em 
termos de higiene e saude. 
II - Conscientizar cada individuo de que ele sendo parte integrante da 
comunidade e tambern responsavet por manter limpa sua cidade. 
III - Criar em todos os seguimentos da populacao uma motlvacao tc1I que 
gere movimentos e rnanlfestacoes espontaneas por parte da pr6pria 
comunidade. 
IV - mostrar a lmportancta do trabalho realizado per aqueles que sao os 
responsavels pela limpeza da cidade. 
V - Estimular a adocao de habitos e atitudes s6cio-culturais, que contr buem 
para a limpeza publlca. 
VI - Estimular os habitantes de Brejo Santo a sentirem orgulho comunttarto 
pela limpeza de sua cidade. 
VII - Conscientizar a populacao de que "per o lixo em seu lugar", e beneficlo 
para a cidade como todo e, consequentemente, para seus habitantes. 
VIII - Estimular a vontade da populacao de tornar Brejo Santo exemplo de 
cidade limpa e bem cuidada. 
IX - Transformar Brejo Santo em um exemplo regional e estadual de clcade 
limpa. 
X - Criar uma consclentlzecao de que cidade limpa e sinonirno de prog -esso, 
desenvolvimento, civilizac;ao. 


