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O termo gari surgiu em homenagerfn ao cês Pedro Aleixo Gary. Ele 
fundou a primeira empresa nacional de coleta de Iixoíno Rio de Janeiro, nos anos 70. 
A população chamava pela turma do Gary para a limpeza das ruas. E o nome "gari" 
teve sua origem e popularizou. 

Os garis são profissionais da limpeza pública que recolhem o lixo 
das moradias, edifícios comerciais e residenciais, além de varrer as ruas e 
também cuidam de praças e espaços públicos. Eventualmente, também 
trabalham no desentupimento de bocas-de-lobo e na desinfecção de ruas. 

Uma profissão importantíssima para a sociedade e também para 
a preservação do meio ambiente, que, por muitas vezes não é valorizada e 
reconhecida. Um serviço pesado, desgastante, perigoso e insalubre. 

O gari é um trabalhador indispensável para manter a cidade limpa e, 
ao mesmo tempo, contribui para que a administração pública possa oferecer 
mais qualidade de vida a sua gente. 

No mes que se comemora o Dia do Gari, nada mais justo do que 
mostrar a importância desses trabalhadores, considerados essenciais, mais do 
que nunca, em tempos de pandemia do novo coronavírus, afinal a limpeza 
urbana é ferramenta fundamental para a qualidade de vida e nossa saúde e 
assim, na luta contra o Covid - 19. 

Isto posto, pelos fatos acima expostos, é que: 

Requeiro a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o 
Egrégio Plenário,seja consignada na Ata dos trabalhos da presente Sessão 
Ordinária, VOTOS DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES ao DIA DO GARI, 
comemorado nacionalmente em 16 maio, transmitindo —lhes o sentimento de 
gratidão pelo serviço prestado, e que seja dado ciência dessa propositura como 
forma de registrar o reconhecimento e respeito do Poder Legislativo a essa 
importante categoria de trabalhadores. 
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Para tanto, requeiro que do deliberado do Egrégio Plenário seja 
encaminhado o presente trabalho legislativo à diretoria da empresa CS Brasil 
Companhia de Serviços e equipamentos, atuante nesse município, a qual é 
empregadora desses profissionais, em nome dos quais para dar ampla 
divulgação aos seus empregados, ora homenageados, bem como, seja 
enviado copia para ciência do presente trabalho ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal Marcus Melo. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 18 de maio de 2020 
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