INDICAÇÃO Nº 37/17
Do edil:- Bruno T. Sakata
O Vereador que esta subscreve, nos termos
regimentais, após ouvido o Plenário, indica ao Chefe do Poder
Executivo, após ouvido o Plenário, que estabeleça por meio de Lei
Municipal, a Coleta Seletiva de Lixo, bem como disponibilize aos
funcionários encarregados deste serviço todos os meios e informações a
fim de facilitar o implemento desta coleta.

Justificativa

Em

primeiro

lugar,

antes

de

mais

nada,

resguardo-me para a possibilidade de já ter sido tomada alguma)
medida nesta seara, de modo que, caso haja, manifesto interesse em
conhecê-las.
Em segundo lugar, acredito que estas medidas
proporcionarão melhor qualidade de vida para a população em geral.
A

Coleta

Seletiva

do

Lixo

é

questão

extremamente pertinente e que deve ser observada com bons olhos pelo
Executivo local.
Esta Coleta, apenas para pontuar, deve ser
vista como uma “coleta consciente” e fundamental para o melhor
aproveitamento do lixo e produz diversas alternativas como à coleta em
locais determinados de resíduos específicos destinados a reciclagem; a
coleta distinta para os diferentes resíduos domésticos; um amplo
incentivo às indústrias de reciclagem, responsáveis pela conta de seu
produto primário e, além de tudo, desperta a criação de um

instrumento adequado, multidisciplinar, para a educação ambiental em
todos os níveis de ensino.
Entretanto, é fato que a reciclagem, hoje em
dia, enfrenta grandes problemas em sua implantação, devido ao seu
alto custo. Mas, por outro lado, é chegada à hora de discernir se o custo
financeiro é maior do que o custo ambiental e até quando a qualidade
de vida de nossos cidadãos merece continuar prejudicada.
Outro ponto que merece destaque, é que é de
fundamental importância para o sucesso e implementação desta “coleta
consciente”, versa sobre a situação daqueles que trabalham no serviço
de coleta de lixo local, de modo que a estes funcionários devem ser
disponibilizadas todas as medidas necessárias para o bom andamento
deste sistema (conscientização sobre a coleta seletiva e sobre o
importante papel que eles exercem, disponibilidade dos equipamentos
necessários e etc).

Sala das sessões, 20 de junho de 2017.

Bruno T. Sakata
Vereador

