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Senhor Presidente 
 
 

         O vereador que este subscreve, requer que a Vossa Excelência que na forma 
regimental, e depois de ouvido o douto plenário, se aprovado, esta casa: 
  
         Encaminhe ao Senhor Chefe do Poder Executivo solicitação, para que o 
setor competente estude a possibilidade de colocação de mais lixeiras na praia de 
Atlântida Sul e Mariapolis para manter as ruas mais limpas, proteger o meio 
ambiente, evitar a degradação dos espaços urbanos, garantir maior qualidade de 
vida da população e a valorização constante dos imóveis da cidade. 
 
 
 

Justificativa: 
 

         Uma cidade limpa e agradável depende de fatores que vão desde a 
consciência ambiental da população até opções para o descarte correto do lixo.  
 
         Com a proposta de contribuir com essa realidade, peço para que a secretaria 
competente amplie a instalação de lixeiras na praia de Atlantida Sul e Mariapolis. 
 

         É comum observar pelas ruas das praias a presença de lixo, principalmente 

na temporada de veraneio. Ter uma cidade livre do lixo urbano é uma meta a ser 

alcançada e infelizmente a quantidade de dejetos que são descartados nas ruas, 

às vezes por falta de opção para devido descarte, ainda é uma triste realidade a 

ser combatida. 
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         O lixo é um dos grandes problemas da sociedade e buscar políticas públicas 

para que a cidade tenha o descarte correto, sobretudo trabalhar com a 

conscientização da população, são necessidades que precisam ser colocadas em 

prática a todo o momento.  

 
 

Sala de sessões, 14 de maio de 2018 
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