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INDICAÇÃO 

 
  

 
Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 

Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto junto a Secretaria responsável, que seja 
feita a limpeza do Rio Macuco. 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os rios são fonte de vida. Desde que o mundo é mundo se utiliza as suas águas 
para regar plantações, pesca, tomar banhos, para beber; etc. Para se manter assim, os 
rios devem ser poupados de lixo e esgoto, que são descartados inadequadamente pelo 
homem, e a introdução de materiais químicos, físicos e biológicos que estragam a 
qualidade da água e afetam os organismos dos seres vivos. O crescimento das cidades e 
de sua população aumentou os problemas, porque o tratamento de esgotos e de fossas 
não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento urbano, mas são encontrados diversos 
tipos de lixo nas margens do rio. O principal objetivo desta Indicação é para que seja feita 
a limpeza do Rio Macuco, pois na época das chuvas que já se aproxima, esse problema 
pode se agravar ainda mais podendo ocorrer enchentes e alagamentos por conta do lixo 
que são jogados no rio, e esses detritos sujam os rios e são um risco para a saúde das 
pessoas. 

Ação ambiental é fazer com que as pessoas se conscientizem sobre um dos 
grandes problemas do nosso mundo moderno: o lixo nas vias fluviais. Visando à 
conscientização ambiental, e desta forma construindo uma consciência ecológica que 
contribui com a preservação do meio ambiente.  

Portanto, o foco principal é a limpeza do rio, trazendo mais segurança aos 
munícipes e a conscientização dos prejuízos que são gerados pela população em relação 
ao uso e destinação incorreta do lixo, que são encontrados diversos tipos nas margens do 
rio, e é considerada extremamente importante a conscientização mostrando a importância 
de se dispensar o lixo adequadamente criando uma mudança de atitude também nas 
gerações futuras.  

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 27 de setembro de 2017. 
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