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A Vereadora Justines F.G. Magagnin, do MDB, saudou a todos e disse querer falar 
do anteprojeto feito em parceria com o colega Jonas. Falou que encaminharam um 
anteprojeto de lei, com o objetivo de que o Executivo acate a sugestão, para instituir 
no município a coleta seletiva de lixo. Informou que hoje há duas empresas que geram 
renda e emprego, podendo aproveitar toda a matéria prima, além de estarem ajudando 
o meio ambiente. Afirmou que destinar corretamente os resíduos gerados é hoje um 
dos maiores problemas que as cidades enfrentam com graves consequências sociais, 
ambientais e de saúde pública, pois quanto maior o consumo, pior é o resíduo e 
consequentemente maior é a problemática gerada. Disse que o anteprojeto tem por 
objetivo a separação, a redução, a reciclagem, a destinação final adequada, enfim, 
uma análise reflexiva acerca da produção dos resíduos e principalmente da relação 
que a população tem com o mesmo. Acredita que o sucesso dessas ações depende 
de um trabalho de educação e conscientização da população, envolvendo 
associações, escolas em fim, toda a comunidade. Comentou que a questão é séria e 
exige o comprometimento de toda sociedade e que pequenas ações podem contribuir 
para melhorar o lugar em que vivemos, mas o compromisso deve ser de todos: poder 
público, iniciativa privada, organismos não governamentais, e de todo cidadão, adulto 
e criança. Falou que esperam o apoio de todos os colegas, bem como do Executivo, 
para poderem colocar em prática essa coleta seletiva. Após, parabenizou a Câmara 
Estudantil que hoje iniciou os seus trabalhos com belas indicações, dizendo para 
continuarem assim. Agradeceu a Secretaria de Obras pelas instalações no acesso à 
Olaria Spellmeier, bem como a troca das lâmpadas danificadas. Em nome das 
comunidades 31 de Outubro e Beira Trilho, agradeceu pela continuidade da 
construção da calçada de passeio que, segunda ela, é um anseio dessas 
comunidades, tendo assim maior segurança para as caminhas e deslocamento para o 
centro da cidade. 


