EMENTA:

REQUER

AO

EXECUTIVO

MUNICIPAL

PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO AO DESCARTE
DE LIXO E RESÍDUOS EM PRAÇAS PÚBLICAS,
MORMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
BARES E SIMILARES NAS PROXIMIDADES, EM
ESPECIAL

NA

PRAÇA

MIGUEL

DARAHEM,

CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que nosso gabinete tem recebido diversas reclamações de lixo
sendo descartado em praças públicas, em razão, principalmente, da proximidade com bares e restaurantes, sendo que em
muitos casos os clientes acabam por estender a diversão no espaço verde, deixando resíduos como copos, garrafas e
similares, como no caso da praça Miguel Darahem;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público promover campanhas de
conscientização com relação ào descarte de lixo em área pública, fiscalizar e autuar quando flagrante,prevenir com
presencá da GCM, e ter uma política de limpeza das áreas verdes mais eficiente;

REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais;
1. Seja promovida uma campanha de conscientização da população
para que não deixem resíduos em áreas verdes, através de patrulhas da GCM nos locais com mais
reclamações, inclusive requerendo aos bares e restaurantes para que auxiliem nesta campanha;
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2. Seja providenciada a instalação de mais lixeiras nas áreas verdes,
com avisos indicando sobre as penalidades para descarte irregular de lixo;
3. Seja feita a limpeza das praças e áreas verdes com maior frequência.
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MARCOS PAPA
Vereador - PODE
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Sala das Sessões, 02 de junho de 2022.

Assinado digitalmente
por MARCOS ANDRE
PAPA 081.303.308-06
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