
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 17, de 15 de agosto de 2019. 

 

O Vereador que subscreve, em conformidade com o art. 143 do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Vereadores, PROPÕE ao Poder Executivo a substituição gradativa de 

lixeiras na cidade, especialmente próximo aos estabelecimentos comerciais, colocando 

recipientes fechados, para evitar tanto o odor quanto o ataque de animais. 

Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 15 

de agosto de 2019. 

 

 

Everaldo Juliano Neu 

Vereador do PDT 

 

 

Justificativa: 

 

O recolhimento de resíduos sólidos na cidade de Estrela Velha atualmente é 

realizado duas vezes por semana. Assim, há situações que o lixo é colocado em dias anteriores 

ao seu recolhimento, mesmo que seja solicitado que o depósito seja feito apenas nas datas de 

coleta. 

Como as lixeiras atuais são abertas, já houve casos a mim relatados e presenciados 

em que há mau cheiro dos materiais descartados, bem como casos em que animais acessam 

aos depósitos em busca de alimentação e causam a destruição dos sacos de lixo e o 

consequente espalhamento nos arredores, resultando em sujeira nas vias públicas e vizinhança. 

Por isso, a presente indicação para que o Executivo busque gradualmente a 

substituição das atuais lixeiras por recipientes fechados (similares a que está na frente da 

Câmara de Vereadores), em especial para fixação próximo aos estabelecimentos comerciais, 

podendo ao longo do tempo expandir para toda a cidade. 

Ainda, se houver concordância, poderá ser buscada parceira com estes 

estabelecimentos visando a divisão de custos entre o Município e os interessados. 

Desta forma, serão evitadas situações constrangedoras para a população que circula 

nas vias públicas e moradores em ver as lixeiras invadidas por animais que causam sujeira, 

contribuindo para a manutenção da limpeza urbana e preservação da saúde pública. 

Por fim, sugerimos também que esta substituição de lixeiras seja incluída como uma 

das metas no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos que está sendo revisado no Município, 

conforme previsto nas publicações legais. 

Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 15 

de agosto de 2019. 

 

 

Everaldo Juliano Neu 

Vereador do PDT 


