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N°: 008/2017

INDICACÃO N°, 008/2017

o Vereador VITAL ALVES DOS SANTOS, autor da presente requer que, ouvido o
Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
Senhor MARCO AURÉLIO SANTULLO, Superintendente da FUNASA no Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitando Modernizar Sistema de Coleta, Remoção e Tratamento de
Resíduos Sólidos na cidade de Rochedo/MS.

JUSTIFICATIVA

DOS CONSIDERANDOS:
1 - Que a dengue, uma das muitas doenças, cujo vetor é o Aedes Aegypti, tem no
correto manejo e disposição final do lixo urbano, um grande alinhado no controle e combate a
incidênciada mesma;
2 - Que o desenvolvimento e implementação de um plano integrado de gestão de
resíduos sólidos, capaz de conectar as ações de coleta, processamentoe disposição final dos
resíduos promovendo a interface com a ação educativa que é o insumo mais importante no
processo de construção de um novo modelo de limpeza urbana;
3 - Que a legislação vigente é rigorosa em relação a proteção do meio ambiente,
quando se trata de agravos decorrentes de despejos de resíduos sólidos, sem as técnicas e
cuidados previsto em lei, gerando os indesejáveislixões;
4 - Que é importante se antecipar à legislação do setor, implantando um novo
modelo de gestão de resíduos sólidos, onde a questão operacional (coleta, transporte,
processamento e disposição final) possa aderir a questão da educação em saúde e da
sanitária, mobilizando a comunidade em prol de uma proposta de cidade limpa, salubre,
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saudável e com uma qualidade estética de digna de uma comunidade organizada;
5 - Ao final, ser possível buscar recursos orçamentários e financeiros, capaz de
viabilizar um projeto que contemple todos esses aspectos de um plano integrado de gestão de
resíduos sólidos.
DA PROPOSiÇÃO:
1 - Encaminhar ao senhor Prefeito Municipal, proposta de elaboração de projeto
técnico de engenharia, destinado a implementar a modernização do sistema de coleta,
remoção e tratamento final de resíduos sólidos na sede do município de Rochedo;
2 - Após a elaboração do projeto técnico de engenharia, encaminhar pleito junto
BANCADA FEDERAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES e FUNASA, destinado a obtenção de
recursos orçamentários e financeiros, com o fito de implantar as melhorias do sistema de
coleta, remoção e tratamento de resíduos sólidos,

Plenários das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 20 de Fevereiro de 2017.
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