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INDICAÇÃO 053/2021 

De 12/04/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

EMENTA: Solicita a Administração Pública Municipal, 

envidar esforços para que seja com a máxima urgência, em 

conjunto com setores ligados ao Meio Ambiente, se estude 

e desenvolva novos Carrinhos de coleta de recicláveis que 

tenham uma boa funcionalidade, uma boa resistência e 

também o mais leve possível, podendo inclusive ser com 

três rodas de motos com mesmo tamanho fazendo com que o 

peso fique bem distribuído, evitando assim um esforço 

maior por parte dos coletores. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Em nossa cidade temos vários coletores de materiais 

recicláveis; 

Muitos desses coletores, trabalham com carrinhos em 

péssimas condições de uso e que muitas vezes acaba 

quebrando no meio das vias devido às péssimas condições 

de uso; 

O trabalho desenvolvido por esses coletores, muitas 

vezes passam despercebidos por muitas pessoas e que além 

de gerar uma renda para os mesmos, também ajuda a melhorar 

o meio ambiente e até mesmo o nosso aterro sanitário; 

Há necessidade de uma melhor condição de trabalho e 

mais dignidade a esses coletores de recicláveis. 
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MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades regimentais Oficializar o CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade com 

a máxima urgência possível, em conjunto com setores 

ligados ao Meio Ambiente, se estude e desenvolva novos 

Carrinhos de coleta de recicláveis que tenham uma boa 

funcionalidade, uma boa resistência e também o mais leve 

possível, podendo inclusive ser com três rodas de motos 

com mesmo tamanho fazendo com que o peso fique bem 

distribuído, evitando assim um esforço maior por parte 

dos coletores. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Abril de 2021.  
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