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A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribui�oes legals, 

FA(;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, 
aprovou o Projeto de Lei de autoria da Vereadora Maria de Lourdes da Silva e EU 
sanciono a seguinte, 

LE I: 

Art. 1. 0 
- Fica instituido, no ambito do Municipio de Brejo Santo, o Prograrna de 

Coriscientizacao para Limpeza Urbana. 

Art. 2.0 - A Conscientizacao e urn cornponente da educacao ambiental, sendo tambern 
urn cornportarnento essencial e permanente de educacao, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os niveis e rnodalidades do processo educativo, em carater formal e nao 
formal. 

Art. 3.0 - Sao objetivos fundarnentais da educacao arnbiental: 

I - Conscientizar toda a populacao sobre a importancia da limpeza publica em tennos de 
higiene e saude. 
II - Conscientizar cada individuo de que ele sendo parte integrante da cornunidade e tambern 
responsavel por manter limpa a sua cidade. 
III - Criar em todos os segrnentos da populacao uma motivacao tal que gere movimentos e 
manifestacoes espontaneas por parte da pr6pria comunidade. 
IV - Mostrar a irnportancia do trabalho realizado por aqueles que sao os responsaveis pela 
limpeza da cidade. 
V - Estimular a adocao de habitos e atitudes s6cio-culturais, que contribuem para a limpeza 
publica. 
VI - Estirnular os habitantes de Brejo Santo a sentirern orgulho cornunitario pela lirnpeza de 
sua cidade. 
VII - Conscientizar a populacao de que "por o lixo em seu lugar", e beneficio para a cidade 
corno todo e, consequentemente, para seus habitantes. 
VIII - Estimular a vontade da populacao de tornar Brejo Santo exemplo de cidade limpa e bem 
cuidada. 
IX - Transfonnar Brejo Santo em um exemplo regional e estadual de cidade limpa. 
X - Criar urna conscientizacao de que cidade limpa e sinonimo de progresso, desenvolvimento, 
ci vilizacao, 

Cria, no ambito do Municipio de Brejo 
Santo, o Programa de Conscientizacao 
para Lirnpeza Urbana. 
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Art. 4.0 - Serao criadas, dentro do Programa, campanhas que envolvarn a participacao 
direta da populacao como: 

I - Cal�adas de Entulho - Colocacao de mensagens educativas da campanha em tapumes. 
II - Multirio de Limpeza - Mutirao visando o eixo comercial, com acoes de inspecao em 
estabelecimentos comerciais, limpeza e desobstrucao das galerias e bueiros e recolhimento de 
lixo. 
III - Cal�adas nio sio lixeiras - Distribuicao a clientes, usuarios e ambulantes de adesivos 
que veiculem mensagens da Campanha. 
IV - Nio jogue lixo pela Janela - Distribuicao de adesivos aos proprietaries de veiculos 
direcionados a conscientizacao contra o mau habito de jogar lixo pelas janelas dos carros. 
V - Bairro mais limpo - Gincana nos bairros tendo o lixo como tema central. 0 prernio devera 
ser melhorias para comunidade. 

Art. 5.0 - Toda a populacao referente ao Programa de Conscientizacao para a Limpeza 
Urbana "Brejo Santo Cidade Limpa" tera assente o nurnero da presente Lei. 

Art. 6.0 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO CE, Em 30 de Maio de 2022. 
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