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INDICAÇÃO No 233/2019 

Encaminhamento: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

Assunto: Providências que especifica. 

Autora Vereadora: Maria Eva de Fátima da Silva Bacci. 
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A Vereadora signatária, com assento nesta Casa Legislativa, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 159 do Regimento Interno, INDICA ao Executivo Local, para 
que seja mais atuante com relação à coleta seletiva de lixo, pois após a fase de educação e 
conscientização ambiental, realizado em parceria com as escolas municipais, bem como a 
entrega de panfletos nas residências e os anúncios feitos com carros de som, ainda existe a 
necessidade de se tomar algumas providências para o bom andamento do Projeto. 

JUSTIFICATIVA 

Os membros do Conselho do Meio Ambiente estiveram nesta Casa 
Legislativa, para solicitar apoio dos Vereadores com relação a algumas providências a serem 
adotadas pelo Executivo, como: concretar o local que irá receber os containers para a coleta 
seletiva, aquisição de sacolinha coloridas exclusivamente para a separação do lixo reciclável e a 
disponibilização de mão de obras especializadas de pelo menos duas pessoas. 

Sabemos, que o serviço já sendo realizado através da parceria celebrada 
com a entidade sem fins lucrativos Ação, Ética & Cidadania (AE&C) e o Consórcio Intermunicipal 
de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas (CISBRA), abrangendo todos os 
bairros, com a coleta sendo realizada todas as terças e sextas-feiras. 

O Programa de coleta seletiva não é tarefa difícil de realizar, porém é 
trabalhosa, exige dedicação e empenho e que engloba três etapas: Planejamento, Implantação 
e Manutenção. 

Diante do exposto acima, contamos com o apoio do Executivo para atender a 
presente indicação. 

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 2019. 

Vereadora 
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