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PROPOSIÇÃO Nº. 028/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

É de um amplo conhecimento que qualquer projeto de saneamento que vise minimizar os 

impactos ambientais em nosso município é extremamente relevante, principalmente no que tange a 

coleta e descarte dos resíduos sólidos. Desse modo, iniciativas como as cooperativas de coleta, 

reaproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos precisam de uma atenção especial, sobretudo nos 

aspectos organizacional e estrutural, para então continuarem colaborando com esse serviço 

fundamental para o meio ambiente e para o município de Abaetetuba. 

Vale lembrar que a Lei nº. 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) compreende a responsabilidade do poder público em viabilizar a implantação de coleta 

seletiva (CS) de forma integrada. 

Nesse cenário, a Cooperativa de Trabalho de Catadoras de Materiais Recicláveis de 

Abaetetuba (COOCAMARA) vem realizando o trabalho excepcional de CS. Essa atividade é de grande 

importância em nosso município, pois além de reduzir os problemas de cunho ambiental, previne a 

disseminação de doenças como também contribui nos aspectos econômicos e sociais para os 20 

cooperados da COOCAMARA. Entretanto essa cooperativa vem enfrentando dificuldades no aspecto 

estrutural, pois as bicicletas, instrumento importantíssimo para condução, transporte e captação dos 

resíduos estão sem condições para realização dos serviços. Face ao exposto, visando cooperar com 

os trabalhadores, com a saúde, o meio ambiente e o bem estar dos moradores da cidade de 

Abaetetuba e considerando a Lei nº. 12.305/10 da PNRS, é que apresento a seguinte requerimento. 

Requeiro que após decisão favorável do Plenário, a Mesa Executiva da Casa, envie expediente 

a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

para que a mesma demande esforços junto ao setor competente de sua administração, no sentido de 

viabilizar cinco Bicicletas Especiais (coleta de resíduos sólidos) à COOCAMARA para a realização de 

serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos no município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de fevereiro de 

2022.  

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


