ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0051/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Vereador LUCAS NEVES com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas
atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após
manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção Legislativa ao Excelentíssimo Senhor
Antonio Ceron, Prefeito do Município de Lages. .
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador LUCAS NEVES, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
A presente moção legislativa, tem como principal objetivo amenizar o descarte irregular na
cidade de Lages/SC. Instalando caçambas em pontos estratégicos, denominados
“ecopontos” nos bairros do município, principalmente nos bairros carentes e/ou distantes,
que serão determinados pelo executivo.
Diariamente sofremos com o descarte irregular pelas ruas da cidade. É frequente o
descarte em áreas públicas e particulares, canteiros centrais, praças, entre outros.
Vale frisar que são rotineiras as reclamações recebidas nesta Casa de Leis, referente as
pessoas que realizam diariamente o descarte de lixos e entulhos em locais impróprios,
como “vielas”, terrenos baldios e outros, propiciando a proliferação de animais
infectocontagiosos que podem transmitir doenças.
A implantação do projeto “caçamba nos bairros”, irá amenizar o problema que atualmente
afeta vários bairros do nosso município, garantindo a todos uma melhor qualidade de vida
e a proteção do meio ambiente.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2019.

Lucas Neves (PP)
Vereador
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INSTALAÇÃO DE CAÇAMBAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS, DENOMINADOS
“ECOPONTOS” NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE NOS BAIRROS
CARENTES E/OU DISTANTES, QUE SERÃO DETERMINADOS PELO EXECUTIVO.

