ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 06/2017
Autora: Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita apoio técnico e incentivo do Poder Executivo aos
Catadores de lixo para a criação e implementação de uma Cooperativa
para Reciclados

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque que preste apoio aos
Catadores de Lixo recicláveis para a criação de uma cooperativa.
JUSTIFICAÇÃO:
Um dos maiores problemas de nosso século tem sido encontrar uma
solução para o crescimento das cidades, pois a sociedade urbana é amplamente
consumidora e, consequentemente, é também um grande produtor de lixo.
Durante décadas o “lixo foi colocado de lado na agenda das administrações
governamentais e da própria sociedade, o crescimento populacional, o aumento do
consumo e de produção de lixo, aliados a um certo descaso na resolução do
problema tem trazido consigo inúmeras consequências, como a queda da
qualidade de vida dos cidadãos .
Se faz necessário a implantação de uma cooperativa de catadores no
município de Areia-PB, como também, que haja apoio técnico através de
profissionais da área e incentivos do Poder Executivo para nortear os catadores
para que futuramente esta cooperativa venha tornar-se real em nosso município e
que esses resíduos sejam diminuídos em nossa cidade. Com a criação da
Cooperativa teremos vários pontos positivos, tais como-.
Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: vereadoranelmacarneiro@hotmail.com

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
Criar fontes de renda para a comunidade;
Regularizar a situação dos catadores e reduzir a quantidade de lixo a ir para o
lixão.
Formalizar uma cooperativa de catadores de lixo no município de Areia-PB
minimizando
– se os impactos recorrentes da disposição inadequada desses resíduos, à geração
de renda e inserção social das pessoas que vivem da coleta e reciclagem de
recicláveis.
➢Diminuir os gastos com a limpeza urbana;
➢Diminuir o desperdício;
➢Diminui a exploração de recursos naturais;
➢Diminuir a poluição do solo, da água e do ar;
➢Gerar emprego e renda pela comercialização dos recicláveis;
➢Prolongar a vida útil do lixão de Areia-PB
Por tudo que foi exposto neste requerimento, acho mais que justo esta
reivindicação, e apelo aos nobres Pares o voto favorável, aprovando por
Unanimidade.
Sala das Sessões, em 14 de Fevereiro de 2017.

Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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