CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o acúmulo de lixo nas
vias públicas entope bueiros e boca-de-lobo, obstruindo o
escoamento das águas pluviais e contribuindo para o alagamento
de ruas, avenidas e demais áreas urbanas;
CONSIDERANDO que devem ser buscados meios
para auxiliar na remoção do lixo nas áreas urbanas,
especialmente produtos de limpeza pública;
CONSIDERANDO que outros problemas causados
pelo lixo são os surgimentos de condições que favoreçam a
proliferação de vetores de doenças, a contaminação do meio
ambiente, o mau cheiro gerado pela decomposição dos detritos
orgânicos e a degradação da paisagem, que se torna visualmente
desagradável;
CONSIDERANDO
que
existem
máquinas
compactas, leves e muito atrativas, ideais para limpeza de
ruas, calçadas e áreas congestionadas, que, além do mais são
ecologicamente
corretas,
pois
foram
desenvolvidas
para
causarem menor impacto ambiental possível;
CONSIDERANDO que existem equipamentos que
trabalham bem, mesmo em pisos irregulares, possuindo sistema
de engate que lhes proporcionam ótima manobrabilidade,
permitindo o varrimento até mesmo de corredores e locais de
difícil acesso;
CONSIDERANDO que com a utilização dessa
máquina, os funcionários públicos que atualmente realizam a
função de varrição e limpeza das ruas públicas não perderão
seus empregos, pois poderão ser deslocados para outros setores
de interesse do município;
CONSIDERANDO ainda que o município também
necessita de um rolo compactador, a ser utilizado na
manutenção da malha viária urbana;
CONSIDERANDO que os trabalhos de tapaburacos realizados pelo município, muitas vezes não atendem as
expectativas da população, especialmente pela falta de
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maquinário apropriado, o que em alguns casos, leva o município
a utilizar meios inadequados para tal função, tal como ônibus,
caminhões e outros;
CONSIDERANDO
que
ambas
as
máquinas,
varredeira e rolo compactador, são vendidas em modelos de
engates, as quais não utilizam motores, e por tal motivo,
podem ser adquiridas por um valor bem acessível;
CONSIDERANDO por fim, que a aquisição e
utilização dessas máquinas contribuirão em muito para tornar a
cidade mais aprazível;
Apresenta
à
judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação

da

INDICAÇÃO Nº 03/2012

SUGERE ao Senhor Prefeito estudo objetivando
a aquisição de uma máquina varredeira e um rolo compactador,
para serem utilizados na limpeza e manutenção das ruas da
cidade.
Certo do acatamento da presente
nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.

pelos

Sala das Sessões, 13 de março de 2012.

SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA
VEREADOR
apoiamento:
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