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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS
SELETIVAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS

DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA
ROSA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e
Constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional. O Vereador que
abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência
que após deliberação do soberano Plenário se envie esta indicação ao Sr.
Jovino Pereira Nepomuceno Neto, digníssimo Prefeito Municipal: Para que a
Secretaria de Competência venha fazer instalações de lixeiras seletivas nas
Escolas e em locais Públicos de nosso Município, Principalmente em nossa
praça Frei Martinho, onde se concentra o maior número de comércios.

JUSTIFICATIVA

A instalação dessas lixeiras seletivas de lixo é um passo importante à
preservação ambiental, tal indicação visa melhorar o sistema de limpeza e
higiene das ruas de nosso município, evitando que o lixo seja jogado no chão,
ocasionando o acúmulo deste em locais indevidos, o que propicia o mau
cheiro, bem como a ação dos cães que espalham o lixo pela rua. Se faz
necessário lembrar que o lixo mal depositado propicia a proliferação de pragas
como ratos, baratas e moscas, que são vetores de doenças sérias como
hanseníase, leptospirose, dentre outras. Essa indicação é um pedido especial
que faço preocupado com a preservação das escolas, igrejas, posto de saúde
e nas praças de nossa cidade e com o bem estar da população.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 26 de maio de 2017.

Héderson Kiarely Lins Goi

Vereador Proponente
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