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Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 11 de junho 2022.

Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário, que seja encaminhada

deste Requerimento ao Executivo Municipal,solicitando   ao   mesmo

Implantação do sistema de coleta seletiva de lixo no bairro Bela Vista, e a

implantação de uma turma do EJA Educação de Jovens e Adultos no Bairro

Parque Verde, perímetro urbano da Rod. dos Quilombolas

JUSTIFICATIVA:

Nossa solicitação quanto a coleta seletiva de lixo no bairro bela Vista justifica-se
pelo fato- das constantes reclamações feita pelos moradores, e em face ao

acúmulo de lixo nas residências, tornando uma situação que inspira zelo e
cuidado para com as famílias, pois a falta da coleta seletiva está causando
transtornos aos moradores.

Já a implantação do EJA no bairro Parque Verde, que é um programa que foi
instituída pelo Governo Federal com o principal objetivo de promover a inclusão
social e o acesso de jovens e adultos à educação.

O supletivo a distância costuma ser uma solução interessante para todos os
envolvidos no processo educacional. Para os estudantes jovens e adultos, ele
representa uma oportunidade para terminar seus estudos quando existem
adversidades, como a necessidade de conciliar trabalho e estudo e o cuidado com
os filhos, e a implantação do EJA irá atender os moradores dos Bairros Parque
verde e Bela Vista.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres colegas vereadores na
aprovação da matéria.

Assunto: Implantação do sistema de coleta seletiva de lixo no bairro Bela

Vista, e a implantação de uma turma do EJA Educação de Jovens e

Adultos no Bairro Parque Verde, perímetro urbano da Rod. dos

Quilombolas

Senhora Presidenta,

Senhores(as) Vereadores(a).
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