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   Senhor Presidente: 

   O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e 

após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa encaminhe ao Chefe do executivo para que 

providencie: 

 Apoio ao Projeto “LAGOA SEM LIXO, LAGOA DE LUXO”, a ser realizado no 

primeiro sábado do mês de setembro de 2021 – (04/09/2021), com a participação do grupo voluntário do 

Município de Santo Antônio da Patrulha. Idealizadores do Projeto. Para realização necessitamos da 

participação da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria de Desenvolvimento e Turismo e 

Secretaria de Meio Ambiente, disponibilizando aos voluntários, luvas, sacos de lixos e um caminhão pra o 

transporte do material recolhido através da ação limpeza da orla da Lagoa dos Barros, além da ampla 

divulgação através da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Osório! 

O Presente Projeto nasce da necessidade percebida pelo Poder Público, através de 

iniciativa da Secretaria de Agricultura do município de Santo Antônio da Patrulha, do Vereador Valtair Andrade 

também do município de Santo Antônio da Patrulha, e pela comunidade do entorno da Lagoa dos Barros com 

o apoio do Vereador Charlon Müller do município de Osório, de se realizar ações que modifiquem hábitos e 

costumes das pessoas que utilizam este balneário nos meses do verão. As mudanças necessárias dizem 

respeito à forma de como estas pessoas fazem uso das águas da lagoa e de suas adjacências.  

A Lagoa dos Barros é um local excelente para banho. Suas águas não são poluídas, 

com praias calmas, sem buracos. A pescaria depende do clima, sendo possível encontrar diversas espécies 

de peixes, tais como: traíras, jundiás, cascudos, pintados, peixes-rei. Porém por se tratar de um grande 

volume de água e extensão, talvez não seja tão piscoso como outras lagoas, mas também temos de atribuir 

o fato de não haver rios que nela desembocam, sendo esta lagoa a maior captação de água da serra. 

Em Osório, a partir da divisa do município de Santo Antônio da Patrulha, há uma 

“prainha” municipal, que no verão é o ponto de encontro do pessoal da região, bem como de outros locais 

que vem para descanso.  Essa praia da lagoa está prestes a receber guaritas de salva-vidas, espaços de 

food-trucks e melhores estruturas pra receber o nosso turista. A intenção maior deste projeto é tornar este 

local um ambiente ecologicamente preservado, propício ao lazer dos visitantes, ao bem-estar dos moradores 

e em condições de uso para as gerações futuras. 

1 - OBJETIVOS: 

Sensibilizar e mobilizar cidadãos para atuarem de forma voluntária na revitalização, limpeza 

e conservação da praia da Lagoa dos Barros, Osório-RS.  

1.1 - Objetivos Específicos: 

 Convidar a comunidade para se tonarem agentes voluntários do Projeto “Lagoa sem lixo, lagoa de luxo”; 
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 Promover ações educativas e informativas aos usuários da praia, enfatizando a problemática do lixo, o consumo 

consciente e a preservação ambiental da Lagoa dos Barros, Osório-RS; 

 Realizar ações de conscientização com moradores do entorno da Lagoa dos Barros, Osório-RS. 

 

2 - AÇÕES  

 Realizar reuniões com voluntários para o planejamento do projeto “Lagoa sem lixo, Lagoa de Luxo”; 

 Planejar, contabilizar e encomendar o material necessário: camisetas, bonés, folders, adesivos para carros, placas, 

faixas, latões de lixo, dentre outros materiais necessários; 

 Realizar reuniões com as pessoas envolvidas no projeto para a formação de grupos de trabalho 

 Limpeza da areia da praia através de mutirões e coleta planejada de lixo dos latões. 

 Sensibilizar os veranistas através de abordagem direta com distribuição de material informativo.   

 Blitz Ecológica nos pontos de concentração e passagem de veículos, com abordagens educativas e entrega de 

material para conscientização. 

 

Justificativa: 

O movimento ambientalista vem se popularizando em todo o mundo. As pessoas estão 

começando a perceber como vêm tratando mal o nosso planeta, pelo uso excessivo dos recursos naturais, pela poluição 

e pelo descaso para com seus delicados ciclos naturais. Começam a perceber também que sua própria saúde e seu 

prazer de viver dependem das condições do meio ambiente, e que uma boa prática ambiental previne problemas e 

economiza dinheiro em longo prazo. Estão se tornando cada vez mais evidentes os impactos do comportamento individual 

sobre o ambiente. Exemplo típico é o lixo deixado nas areias da Lagoa dos Barros e arredores nos finais de semana de 

verão.  

Os banhistas e turistas que usufruem desta praia aumentam, consideravelmente, a produção 

de lixo, o que torna necessário uma atuação mais constante de campanhas de conscientização. 

As questões ambientais têm exigido, cada vez mais, mudanças de atitudes locais, visando 

reduzir em nível global a degradação ambiental, cabendo aos órgãos governamentais da área ambiental e a sociedade 

civil, apresentarem propostas que venham solucionar os problemas ambientais e que contribuam para a conscientização 

da população. 

   Sala das Sessões em, 17 de Agosto de 2021. 

 

 
Charlon Diego Müller 
Vereador de Osório 

Líder da Bancada do MDB 


