ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 004/2014
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita curso de Capacitação de Agente Ambiental para Catadores de
Lixo

Sra. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após
ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo
providenciar junto ao setor competente a realização de curso de Capacitação de
Agente Ambiental para Catadores de Lixo do município de Areia.

JUSTIFICAÇÃO:
A ideia do reaproveitamento, da reciclagem tomou aspecto mais relevante após a
Segunda Guerra, quando muitos países se viram em destroços, sem moradia, sem
alimento e seus habitantes, no espírito de sobrevivência, adotaram a reutilização
ou a transformação de materiais.

No Brasil, a ideia de reutilizar, recuperar e transformar, ou reciclar, iniciou na
década de 80, tendo grande impulso a partir do encontro na cidade do Rio de
Janeiro, em 1992, denominado ECO 92. A partir daí, não só no Brasil, mas pelo
mundo afora, a importância na preservação ambiental foi tratada, ou é tratada,
como a sobrevivência do Planeta Terra.

Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: areiacamara@yahoo.com.br

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
A partir daquele encontro, o passo seguinte foi o tratado de Kioto, tendo poucos
países ausentes, ou contrário à este, com metas estabelecidas para que cada nação,
conforme suas condições geográficas, econômicas e políticas, deveriam cumprir.

O lixo tem-se constituído num dos mais graves problemas contemporâneos,
revelando também sérios problemas sociais. Esse lixo, que para muitas pessoas
significa sujeira, mal-cheiro e incubadora de doenças; para outras pessoas
significa apenas matéria-prima para a produção, em forma de reutilização ou de
transformação – reciclagem, de outras mercadorias ou a sobrevivência, onde
coletam sobras de comida, de roupas e materiais em geral – a transformação de
lixo em material.

Entender a importância de reciclar é o primeiro passo, mas saber praticá-la é o
desafio maior. A reciclagem é uma mola propulsora, pois o conceito abrange
diversos aspectos técnicos, econômicos e sociais da relação homem e meio
ambiente. Ao contrário do que muitos pensam, a relação custo-benefício de um
projeto de reciclagem, bem gerenciado, pode apresentar resultados positivos, e
porque não, surpreendentes.

Em meio a essa questão, devemos observar a importância da figura do catador o
qual tem grande valor sobre esse aspecto. É importante, ainda, avaliar as ações das
pessoas com lixo e reciclagem e o envolvimento de autoridades locais, tornando
claro se a implantação da coleta seletiva em centros urbanos representa reflexo
social, uma vez que a administração municipal inclui os catadores de material
reciclável nesse processo. Observando esse quesito, é de extrema importância que
esses catadores recebam orientações e seja qualificados através de cursos que
venha orientar-lhes sobre a sua real importância e de que forma ele poderá atuar
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melhor dentro da questão ambiental. Vale ressaltar, que o município de AREIA
está elaborando o e Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
está se consorciando com outros municípios para Elaboração do Plano Municipal
de Resíduos Sólidos onde o mesmo estabelece que haja apoio aos catadores, as
cooperativas e que se faça ações alinhadas nesse quesito.

Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores
desde já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a sensibilidade do Sr.
Prefeito.

Sala das Sessões em 18 de Março de 2014

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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