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REQUERIMENTO Nº 024/2018 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

   A Vereadora MARISA PARISOTTO – MDB, com assento neste Legislativo 

Municipal, que a este subscreve, no uso das atribuições Legais, vem respeitosamente requerer seja 

oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de providenciar a aquisição e a instalação de containers em 

pontos estratégicos das ruas de nossa cidade para captação do lixo orgânico e seco. 

   J U S T I F I C A T I V A 

Os contentores de lixo, também chamados de coletores de lixo ou container 

de lixo, são recipientes padronizados de plástico ou aço, com ou sem rodas, com tampas, para o 

descarte e acondicionamento de resíduos. A maioria, com capacidade para 1.000 litros, é de cor 

verde, exclusivos para os detritos orgânicos, como restos de alimentos e embalagens sujas e úmidas, 

que devem ser depositados no equipamento em sacos plásticos fechados, e os de cor laranja servem 

para materiais recicláveis (papel, vidro, metal, papelão e plástico).  

 

   A instalação desses containers facilitaria a coleta de lixo, pois ao invés de 

aglomerar os sacos de lixo nas ruas e passeios públicos para o caminhão recolher, com o container o 

lixo seria recolhido de uma só vez, não ficando sacos de lixo espalhados pelas ruas, onde em dias de 

chuva os mesmos poderão entupir bocas de lobo e também ficam a mercê de cachorros que acabam 

espalhando o lixo orgânica nas ruas e calçadas da cidade.  

 

   Cabe ressaltar que as pessoas, empresas ou órgãos públicos que se 

preocupam com o meio ambiente podem proporcionar uma vida mais saudável para a população. No 

Brasil esse sistema de coleta atinge cada vez mais a aprovação da população. Pode-se também fazer 

trabalhos de conscientização através da imprensa e informativos sobre a importância da população 

fazer a separação do lixo seco e do lixo orgânico em suas residências, tornando assim esse serviço 

mais eficaz e com maior qualidade. 

 

Isto posto, solicito aos nobres pares a unânime aprovação com o posterior 

encaminhamento do expediente ao Prefeito Municipal. 

 

   Nestes termos, 

                   Pede deferimento. 

 

   Arvorezinha, 02 de agosto de 2018. 

      MARISA PARISOTTO  

            Vereadora – MDB 
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