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REQUERIMENTO Nº. 116/2022 

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA 

O Vereador que este subscreve, solicita à Mesa Diretora que, após ouvido o Plenário e dispensadas as demais 

formalidades regimentais, seja encaminhado à Chefe do Executivo Municipal e ao Chefe da Limpeza Pública 

do Município, o Sr. Osivan Santos da Silva, o seguinte REQUERIMENTO: 

 
 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, NO BAIXÃO DE IPIÚNA E NO POVOADO DE ITIÚBA, 

EM PONTOS ESTRATÉGICOS (FEIRAS LIVRES, CENTROS E  BAIRROS),  NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. 

 
JUSTIFICATIVA: 

 As lixeiras de coleta seletiva seriam de material resistente a impactos, desgastes e variações de 

temperatura. Cada tipo de lixo é representado por uma cor específica, conforme estabelecido pela Resolução 

Nº 275 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, da seguinte forma: vermelho (plástico), amarelo (metal), azul 

(papel e papelão), verde (vidro), preto (madeira) que vão facilitar o trabalho dos comerciantes e das pessoas 

que caminham nessas áreas.  

 As lixeiras servirão para facilitar a compreensão e a ação educativa junto a comunidade. Com a 

instalação dessas lixeiras especiais será possível intensificar o trabalho de cidadania e conscientização das 

pessoas que a prefeitura Municipal já vem realizando sobre a importância da separação do lixo e também 

colocar em prática o que as crianças aprendem em sala de aula sobre a importância da coleta seletiva e a 

separação do lixo.  

 Todos queremos nos orgulhar do local onde moramos, por isso devemos fazer a nossa parte – Jogando 

Lixo no Lixo. O objetivo é manter limpas as ruas dessas comunidades atendendo a demanda da população.  

 Diante do exposto, solicitamos  à Chefe do Executivo Municipal e ao Chefe da Limpeza Pública do 

Município, o Sr. Osivan Santos da Silva, que tome as devidas providências para a instalação das lixeiras de 

coleta seletiva, o mais breve possível.  

     

SALA DAS SESSÕES, 05 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

___________________________________________                                               

          UELSON PEREIRA SANTOS 
                             (Uelson da itiúba – Vereador)                                                                                                                                                    
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