
 

 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. 

O vereador signatário apresenta à consideração de Vossa Excelência e do 

Colendo Plenário o seguinte: 

 

PROJETO DE LEI Nº 160/2018 

 

Institui o Dia Municipal dos Garis e 

Catadores de materiais recicláveis a ser 

comemorado no dia 16 de Maio, e dá outras 

providências. 

 

                   Art. 1º  Fica instituído o Dia Nacional do Gari e dos catadores de materiais 

reciclados a ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio.  

          Art. 2º  A data comemorativa instituída por esta lei integrará o calendário 

oficial de eventos do Município.  

         Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado, realizar ou firmar parcerias para 

promover ações voltadas à conscientização da importância da categoria para a sociedade.  

         Art. 4º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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JUSTIFICATIVA 

 

                O presente Projeto de Lei tem por objetivo criar uma data comemorativa para 

homenagear os Garis e catadores de materiais recicláveis, bem como conscientizar a 

população acerca da importância da categoria para o Município.  

 Tal iniciativa mostra-se pertinente visto que não há dúvidas sobre a relevância 

da classe, a qual muitas vezes encontra-se desprestigiada, para a sociedade.  

 Sabidamente, a atividade traz grandes benefícios aos munícipes, uma vez que 

atua na coleta de lixo e rejeitos, os quais podem trazer danos à saúde pública. 

 A origem da denominação Gari permeia o ano de 1760, quando a cidade do 

Rio de Janeiro chegava aos 30 mil habitantes. Naquela época, o lixo era despejado em 

locais próximos ao mar, às lagoas, pântanos, rios e em todas as partes. No mesmo ritmo 

que crescia a cidade, aumentavam a sujeira e a preocupação com o futuro. 

 Apenas em 1885 o governo DO Rio de janeiro decidiu contratar, 

provisoriamente, a empresa de Aleixo Gary, para o serviço de limpeza das praias e 

remoção do lixo da cidade. Quando o trabalhador saía às ruas para fazer a limpeza, era 

chamado pelos moradores de “Gari” devido ao nome do proprietário da empresa. 

 Desde então, essa categoria de trabalhadores submete-se a uma jornada de 

trabalho não só penosa, como também insalubre, em função das condições em que é 

exercida, do manuseio de produtos para limpeza, higiene e conservação, bem como do 

contato com lixo e detritos, muitas vezes em estado de decomposição, que podem 

provocar moléstias graves. Para homenagear estes valorosos trabalhadores, solicito o 

apoio dos nobres Vereadores para que aprovemos a matéria em tela. 

 Ante ao exposto, apresento o Projeto de Lei em apreço a esta Casa Legislativa, 

visando que, com a sua aprovação, possa-se realizar um ato simbólico de homenagem 

aos profissionais abrangidos, incluindo a data comemorativa no calendário do 

município. 
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