ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLENARIO DAS DELIBERAQOES
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Excelentissimo Senhor Presidente,
Excelentissimos Senhores Vereadores:

IND|coAMESA,observadasasforma|idades|egaiseregimentaise
que seja encaminhado expediente ao Excelentissimo senhor Prefeito Municipal
e Servigos
ddif on Ferraz Alves Ribeiro , clc ao Secretario Municipal de Obras
de
Urbanos Archibald Joscph L.S.Macintyre, c/c ao Secretario Municipal
de
Administragdo Euclides Nogueira ^Junior e ao Secretario Municipal
planejamenio e Urbanismo Ronaldo Angclo Dc Almeida, no sentido de que seja

lado do parque de
desat'ivado em careter de urg6ncia o lixSo 6 c6u aberto localizado ao
regiao'
prefeitura
nessa
exposiq6es bem como que sela cercada toda drea da

JUSTIFICATIVA
Lembroque,cadavezmais,olixodascidadessetornaumproblema'e6necessdrio e
qu" o ntdrro s"nit6rio comece a funcionar o quanto antes, para garantir mais sa0de
o meio ambiente' A regiao onde estd
ir"f iO"J" OL ulAa d populagao, al6m de preservar
pois nesse local
tl"atiraUo esse lixdo 6 hoje, uma das mais populosas do municipio,
com mau cheiro'
residem cerca de 2500 familias que s5o obrigadas a conviverem
nesse
de
conhecimento'
para
efeito
insetos e animais pegonhentos em geral Apenas
lixo,
meio
a
em
livremente
v6rios'animais equino-s e bovinos pastando

i"."i"ir"rii,

conendooriscodeingeriremSacosp|esticosemorrerem,umverdadeirodesrespeito
que terminou no dia 02 de agosto de
aos animais e ao meio ambiente. Vale lembrar
adequassem -s^ua-g-estao
2014, o prazo de qrutro unoa para que as cidades brasileiras

Lei 12.305
regras da politica Nacional de Residuos S6lidos, conforme
oo ri*'ao
como a extingSo dos
sancionada em 02 de agosto de 2010, que determina a96es
tratamento do lixo e
postagem'
da implantagSo de reciclagem, reuso' com
fiiO".,
"fet nos municipios.
coleta seletiva
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