
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 017/2018. 

REQUER 

 

Os Vereadores que subscrevem, em conformidade com o art.2º, parágrafo 

9º, inciso II e o art.184 do Regimento Interno da Câmara Municipal e com o objetivo de 

atender as solicitações da população, requerem o encaminhamento de Pedido de Providências 

ao Poder Executivo. 

- requerem que seja trocada a lixeira no final da Rua Expedicionário 

João Rodrigues, próximo a casa da Senhora Leda Trevisan, na Rua Sem denominação 

de chão batido que dá acesso ao Centro Comunitário da Vila Jardim, que a mesma seja 

trocada por uma lixeira maior com tampa (foto em anexo) ou por um Container de Lixo.  

 

JUSTIFICATIVA 

O objeto do pedido de providências por si só, é suficiente para justificar, 

porém estamos atendendo solicitação de moradores da região referida que colocam que a 

lixeira não comporta a demanda, sendo que além de tudo animais como Cães de Gatos 

esparram o lixo acumulado, espalhando o material no chão. A preocupação dos moradores 

relatada ao Vereador se justifica pelo fato de que na Região outros animais como Vacas e 

Cavalos são manuseados e transportados pelo local, sendo que os mesmos podem consumir os 

materiais, na sua maioria plástico causando assim prejuízo ao seus proprietários, além de tudo 

é uma questão de higiene, pois com esses lixos espalhados (foto em anexo), atraem ratos e 

insetos que podem transmitir doenças, e também a questão estética da Rua que fica muito 

desagradável com essa situação. 

Por sugestão mandamos em anexo uma foto de uma lixeira usada no 

Município de Segredo, da região Centro-Serra, que possui tampa e foi confeccionada com 

baixo custo. 

Considerando o fato e motivo ora apresentado, bem como a importância da 

medida sugerida, o Vereador signatário requer seja remetida, após a devida tramitação 

regimental, o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao seu destinatário, para que suas 

finalidades sejam realizadas. 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 17 de dezembro de 

2018. 

 

Vereador Lucas Michelon - PP Vereador Fernando F. Pippi – PSDB 

 

 

  

Vereador Valmor da Silva Martins - PP Vereador Lourenço Scapin – PP 

 

 

 
Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 



 

 


