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REQUERIMENTO Nº 256/18 

 

 

CONSIDERANDO que, existe um Ecoponto - Estação de Entrega Voluntária de Inservíveis, 

localizado na Rua José Gonçalves Romero, bairro Itapeva e este Vereador foi procurado por 

munícipes que residem nas proximidades; 

  

CONSIDERANDO que, houve boa intenção da Administração em fazer algo bom para a 

população daquela região, mas não obteve êxito nos resultados;  

 

CONSIDERANDO que, os gastos com esta obra jamais retornará aos cofres públicos, e que, 

não tem trazido benefícios aos moradores, mas sim, transtornos com a proliferação de insetos, 

ratos e mosquitos, além de deixar o local com aspecto desagradável, bem como, encontra-se 

servindo de abrigo para pessoas as quais desconhecemos suas reais intenções; 

 

CONSIDERANDO que, ao ver deste Vereador, a localização não é propícia para tal finalidade, 

podendo este Ecoponto ser inserido em outro local, o qual seja apropriado, e que não afete 

diretamente as pessoas que residem nas proximidades; 

 

CONSIDERANDO que, todos os fatores apresentados, observando de perto os problemas que 

os moradores estão enfrentando e que poderão surgir, solicitamos ao Senhor Prefeito Municipal 

que desative o Ecoponto do bairro Itapeva. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O setor competente já realizou estudos relacionados à desativação o referido Ecoponto?  

 

b) Em caso positivo, qual será a ação tomada pelo Poder Público em relação a essa questão? 

 

c) Caso a desativação do Ecoponto seja possível, em quanto tempo será realizado o serviço? 

 

d) Caso o Poder Público, esteja impossibilitado de tomar providências para solucionar o 

problema em questão, culminado na desativação, quais sãos os motivos que impossibilitam? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de setembro de 2018. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 
Vereador  


