ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 011/2014
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita à Secretaria de Educação que realize palestras educativas e
atividades nas escolas que trate sobre Resíduos Sólidos especificamente para o
ensino fundamental I e II.

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 a Secretaria de Educação que realize palestras educativas nas
escolas especificamente no ensino fundamental I e II com o objetivo de Estudar
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e outros temas referentes ao assunto.

JUSTIFICAÇÃO
Atualmente os problemas em relação ao meio ambiente estão sendo
muitos citados nas discussões em sala de aula. Isso é resultado de uma série de
problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, causada pelo lixo que é jogado em
lugares que não foram feitos para esse tipo de ação, porém devemos ser claros que
não é só o lixo o responsável pela poluição do planeta. É por esse motivo que é
papel do professor aplicar trabalhos escolares sobre o assunto. Sabemos também
que os alunos poderão ser agentes multiplicadores nesse processo de construção e
transformação social e ambiental. Outro ponto importante é sobre o Plano
Integrado de Resíduos Sólidos que dentro da sua composição tem como item
principal a “educação”. Nada mais pertinente que integrar as escolas nesse
momento tão oportuno e atendermos as exigências do PIRS. Nesse momento,
sugiro os textos a serem apresentados em sala de aula:
- Discussão sobre o lixo e poluição
- Poluição das águas
- Degradação de materiais no meio ambiente
- “Três erres” e mais alguns
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 educação ambiental e a reciclagem do lixo
- Estimulando a criatividade e o reaproveitamento
- O segundo “R”: reaproveitar - ou Feira de Trocas
- Quanto lixo!
- Projeto: “o nosso papel em relação ao papel
- Reciclagem de metais
- Coleta seletiva na escola
- Coleta seletiva em casa
- O chorume no meio ambiente
- Minhocário
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 24 de Abril de 2014

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga
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