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ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que 
dentro da maior brevidade possível, determine a realização dos estudos 
necessários, visando a implantação do chamado sistema de lixeiras “Sótkon” 
em nossa cidade que, nada mais é do que um sistema subterrâneo de 
coleta de resíduos indiferenciados e recicláveis. 
 
JUSFITICATIVA: O atendimento a presente solicitação se faz necessária na 
medida em que os benefícios desta medida são inúmeros, dentre eles 
podemos ressaltar o fato de que com isso reduziríamos, sensivelmente, os 
custos destinados às coletas atualmente realizadas. Ademais disso, que os 
contentores para a coleta e reciclagem dos resíduos são estanques e 
colocados no subsolo através de lixeiras de aço inoxidável situadas na 
superfície o que revela muita praticidade. Além do que o sistema é 
ecológico, 99% dos materiais utilizados são recicláveis. Ele permite, ainda, 
reduzir os custos de coleta em mais de 30%, necessitando de menos mão-de-
obra, menor deslocamento dos veículos e, consequentemente, menos 
energia consumida e redução dos custos. Sem falar do fato de que este 
sistema, ainda, permite a separação de resíduos no momento do descarte 
reduzindo, assim, os custos com a separação. À título ilustrativo e, assim, 
visando uma análise mais aprofundada da presente indicação, 
principalmente, no tocante as diversas melhorias e impactos que esta 
atitude representará para nossa comunidade é que anexamos a presente 
cópias de algumas reportagens que tratam do assunto, as quais, inclusive, 
revelam experiências produtivas de outros municípios de nossa região e até 
de outros estados. 
 
OFICIAR: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – Paço Municipal “Severino 

Batista Pereira”. 
 
INDICO ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara a matéria ora 
proposta, pugnando-se pelo deferimento da presente indicação, tudo em 
conformidade com as normas regimentais vigentes. 
 

Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 13 de Fevereiro de 2013. 
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