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MOÇÃO Nº 005/2018 
  
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 

Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
E APLAUSOS as COLETORAS E COLETORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS 
E RECICLÁVEIS  de nossa cidade, em reconhecimento ao excelente trabalho desenvolvido 
na redução de resíduos enviados ao aterro sanitário e consequentemente a redução da polui-
ção. 

De inicio destacamos a importância da atuação desses pro-
fissionais na destinação sustentável dos resíduos sólidos gerados pela população, contribu-
indo diretamente no aumento da vida útil do aterro sanitário e na diminuição da demanda 
por recursos naturais, tornando-se grandes merecedoras do nosso carinho, respeito e admira-
ção. Merece destaque ainda a economia gerada por essas ações que promovem a sustentabi-
lidade, a inclusão social, geração de trabalho e a promoção do bem estar social. 

De acordo com dados da organização Cempre – Compro-
misso Empresarial para a Reciclagem, apesar do alto custo da reciclagem no país e a dificul-
dade de coleta, o Brasil recicla 78% da produção nacional de latas de alumínio, 35% de pa-
pel e 15% das PET (garrafas plásticas de refrigerante). Isso significa que cada tonelada de 
lixo reciclado é um volume a menos nos lixões que reflete como uma forma de preservação 
do patrimônio nacional que tem seus recursos minerais e vegetais cada vez mais escassos. 

Nossos cumprimentos se estendem também a toda popula-
ção que de maneira direta e indireta contribuem de forma efetiva para a consolidação desse 
nobre projeto que é a Coleta Seletiva em nossa cidade, separando os materiais reutilizáveis e 
recicláveis em suas residências e disponibilizando aos coletores, promovendo assim a gera-
ção de renda e a preservação do meio ambiente que já tem reflexo nos dias atuais, mais terá 
maior relevância em nosso futuro, para as gerações vindouras.  

Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.  

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso protesto 
da mais alta estima e apreço.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 16 de março de 2018 
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