
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264,

VI, do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito do Município do Recife,

João Campos e à Diretora-Presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana

do Recife (EMLURB), Sra. Marília Dantas para determinar a instalação de um coletor

de resíduos sólidos na Praça Antônio Luiz Neto, situada na Rua Ramiz Galvão, s/n,

próximo ao Colégio Modelo, Arruda, Recife-PE.

JUSTIFICATIVA

A Praça Antônio Muniz Neto é um importante espaço no bairro do Arruda. Nela há

anos funciona um ponto de táxi, e semanalmente (de quarta-feira a sábado) funciona a Feira

Livre do bairro. Próximo à praça, funciona o Colégio Modelo, de ensino infantil e

fundamental. Recentemente, foi realizada pelo Poder Público uma requalificação da praça

com a construção de uma pista para caminhada e construção de equipamentos para atividades

físicas e instalação de bancos, além de adequação da iluminação local.

Mesmo assim, nenhuma medida foi tomada com relação aos resíduos sólidos, que são

colocados diretamente no solo, ficando exposto à céu aberto por um longo período de tempo.

Algumas vezes, esses resíduos são espalhados pela ação de cães de rua famintos ou mesmo



pessoas que abrem os sacos de lixo para verificar se existe algum material adequado para a

venda em ferro velho ou coleta de latinhas ou garrafa pet.

Faz-se necessária a conclusão da obra com a instalação de coletores seletivos. Não se

pode admitir que haja esse acúmulo de lixo onde acontece uma feira livre tradicional para os

moradores e transeuntes do referido bairro.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que

seja providenciada a instalação de coletores seletivos de resíduos sólidos na Praça Antônio

Luiz Neto, situada na Rua Ramiz Galvão, sem número, próximo ao Colégio Modelo,

Arruda, Recife-PE

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 28 de julho de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora (PT)
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