
CAMARA MUNICIPAL

SANTA FE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

INDICAQAO 262/2016

0 Vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA, no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao Excelenti'ssimo Senhor Prefeito Municipal ARMANDO

ROSSAFA GARCIA, as providencias que se fizerem necessarias junto ao Senhor JOAO
MARCHI - Chefe do Setor de Limpeza Publica, no intuito de realizar o recolhimento
do lixo residencial pelo menos 2 (duas) vezes por semana nos ranchos localizados da
Area de lazer das Aguas Claras.

JUSTIFICATIVA:

O conceito de preservagao ambiental ganha a cada dia mais destaque devido a
preocupagao com aquecimento global que ameaga o planeta. Diversas medidas podem
ser adotadas para evitar danos ao meio ambiente, dentre elas, a coleta de lixo.
Sabemos que o acumulo de lixo alem de proporcionar sujidade, mau cheiro, e o
surgimento de insetos pegonhentos, pode tambem propiciar a proliferagao do
mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doengas graves como a dengue, chikungunya
e zika.

Sendo assim, por saber da fundamental importance do servigo de limpeza
publica, solicito da municipalidade que realize o recolhimento do lixo residencial do
local supracitado duas vezes por semana, sugerindo assim que as coletas sejam
realizadas nas segundas, quartas ou quintas-feiras.

Vale ressaltar, que tal solicitagao visa atender as reivindicagoes dos moradores
da localidade que se queixam do acumulo de lixo principalmente aos finais de semana,
onde o numero de visitantes e turistas e maior e consequentemente a produgao de
lixo tambem.

Outrossim, ressalto que a coleta de lixo regular favorece e contribui
diretamente com o meio ambiente, pois alem de evitar a proliferagao de doengas,
melhora a qualidade de vida das pessoas e estimula a conscientizagao dos mesmos.

Dai a razao da presente suge; .estar a mereckr a atengao da Administragao
Municipal
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