PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE
07 de maio de 2021
“Indica que o Poder Executivo dê apoio às famílias
e

aos

trabalhadores

da

reciclagem

do

popularmente conhecido “Lixão Municipal”“.

INDICAÇÃO Nº 019/2021

Apresento aos meus pares, com base no art. 129, inciso I do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder
Executivo preste apoio URGENTE às muitas famílias que trabalham na reciclagem do
Lixão Municipal, com o envio de cestas básicas, fornecimento de equipamento de
proteção (máscara, luvas, botas etc.) e trabalho (fardas, bonés, etc.) a construção de um
local adequado de trabalho.
JUSTIFICATIVA
Senhor presidente e prezados colegas vereadores, encaminho esta indicação à Casa
Legislativa porque no último dia 06 de maio ao passar em frente ao lixão do município, me
deparei com a extrema dificuldade vivida pelas famílias dos trabalhadores que buscam seu
sustento fazendo a reciclagem dos materiais encontrados ali. Num dia de muita chuva, vi
pessoas humildes de batalhadoras expostas ao temporal e num local totalmente inadequado
para sua proteção.
Destaco que ali há famílias numa situação bastante difícil, em especial depois que a
cooperativa deixou de atuar junto a estas pessoas que trabalham sem máscaras, luvas ou uma
roupa apropriada para estarem ali. A cena é realmente difícil de ver e move qualquer pessoa a
tomar ação para ajudar aqueles cidadãos aracienses.
Portanto, faço minha indicação, que tenho certeza de ser aprovada pelos colegas, para
que a senhora Maria Betivânia, prefeita deste município, oriente as Secretarias de
Infraestrutura e de Ação Social para prestar apoio àquelas famílias que trabalham no lixão com
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material de proteção para o trabalho, bem como providencie cestas básicas a serem
distribuídas para pessoas tão carentes. Também, solicito que seja dado apoio logístico por
parte do Poder Executivo para que colete o material que é reciclado pelos trabalhadores e faça
o transporte para os locais indicados por eles.
Acredito na sensibilidade de todos para esta importante demanda do nosso município e
que, se for atendida, melhorará a vida desses importantes cidadãos.
Atenciosamente,

José Augusto Moura de Andrade
Vereador
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