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REQUERIMENTO Nº 083/2015 

 

      Considerando que é dever do vereador indicar e levar as necessidades de nossa cidade ao 

Executivo Municipal. 

 Considerando que para o desenvolvimento ambiental de uma cidade é de grande valia 

estabelecer uma coleta de lixo reciclável em nossa cidade. 

 Pelos considerandos, requeiro à Mesa, após ouvido o Plenário, que o senhor Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro, nos informe a possibilidade de junto aos órgãos competente, instalar 

em nossa cidade o serviço de coleta de lixo reciclável. 

 Que deste se dê conhecimento a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que juntos 

interceda pelo pedido acima citado. 

 

Justificativa 

 

Importância e vantagens da reciclagem 

  

Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o 

consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos, a partir do momento em que se 

verificou os benefícios que este procedimento traz para o planeta Terra. 

  A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou 

significativamente, assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos. 

Muitos governos e ONGs estão cobrando de empresas posturas responsáveis: o crescimento 

econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente. Atividades como campanhas 

de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel, já são comuns em várias partes do 

mundo. 

  No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera 

riquezas, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta 

reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas 

indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção. 

  Um outro benefício da reciclagem é a quantidade de empregos que ela tem gerado nas 

grandes cidades. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo renda 
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para manterem suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e alumínio já são uma boa 

realidade nos centros urbanos do Brasil. 

  Muitos materiais como, por exemplo, o alumínio pode ser reciclado com um nível de 

reaproveitamento de quase 100%. Derretido, ele retorna para as linhas de produção das indústrias 

de embalagens, reduzindo os custos para as empresas. 

  Muitas campanhas educativas têm despertado a atenção para o problema do lixo nas 

grandes cidades. Cada vez mais, os centros urbanos, com grande crescimento populacional, tem 

encontrado dificuldades em conseguir locais para instalarem depósitos de lixo. Portanto, a 

reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente, além de ser ambientalmente 

correta. Nas escolas, muitos alunos são orientados pelos professores a separarem o lixo em suas 

residências. Outro dado interessante é que já é comum nos grandes condomínios a reciclagem do 

lixo. 

 Assim como nas cidades, na zona rural a reciclagem também acontece. O lixo orgânico é 

utilizado na fabricação de adubo orgânico para ser utilizado na agricultura. 

 Como podemos observar, se o homem souber utilizar os recursos da natureza, poderemos 

ter, muito em breve, um mundo mais limpo e mais desenvolvido. Desta forma, poderemos 

conquistar o tão sonhado desenvolvimento sustentável do planeta. 

Informações retiradas do site http://www.suapesquisa.com/reciclagem 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de junho de 2015. 

 

 

 

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

Autor do Requerimento 

 


