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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

REQUERIMENTO 06/2020
O Vereador que esta subscreve, após deliberação do Plenário,
solicita o envio de expediente A Sua Excelência Valdir Couto de Souza Junior, Prefeito Municipal,
solicitando a instalação de Lixeiras, bem como seja feita a coleta de lixo toda segunda-feira na
localidade denominado “BALNEÁRIO SALTINHO”, neste município.
JUSTIFICATIVA:
As medidas ora requeridas são necessárias, primeiramente
nos referimos a instalação de lixeiras que terão o objetivo inicial de incentivar a educação ambiental
e conscientizar em especial os usuários daquela localidade, a qual já passou a ser um ponto turístico
de nossa cidade. No “BALNEÁRIO SALTINHO” podemos vislumbrar uma exuberante beleza natural,
sendo que em virtude a falta de conscientização dos próprios frequentadores do balneário já se faz
presente sérias degradação a natureza, com relação a coleta de lixo temos que a maior visitação
ocorre nos finais de semana, onde a coleta do lixo assídua feita toda segunda-feira virá amenizar
este desgaste ambiental, ainda com essas medidas estaremos oportunizando o cidadão o
armazenamento e destinação de maneira correta de todo o lixo ali produzido. Ressaltamos, que a
instalação de lixeiras e a efetivação semanal da coleta do lixo trará enormes benefícios ao meio
ambiente e aos munícipes para que possam usufruir com sua família de um local limpo e propenso
ao lazer. Ante ao exposto contamos com a aprovação dos senhores vereadores e atendimento desta
proposição pela administração pública municipal.
Sala das Sessões em, 09 de julho de 2020.
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