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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel, Protocclo

INDICÂ, nos termos que Íegem o art.743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Nei Hamilton Haveroth
Secretário do Meio Âmbiente, que seja contemplada no novo SISTEMA DE
DESENVoLVIMENTo SUSTENTAVEL E GESTÃo DE RESIDUo DE
CASCÂVE,L uma E,STRUTURÂ DE, USINA DE COMPOSTAGEM ORGÂNICO
URBÂNO Éi"o), no ateÍÍo sanitário no Município de Cascavel.

É a Indicação. Sala das Sessões.

Cascavel, 17 junho de2021,.

Jeferson

Jusuhcação

O Município de Cascavel já conta com um sistema de coleta pat^ o lixo que cada

contribuinte produz uma media de 1 kg de lixo por dia e infelizmente como não é feito a separaçào
adequadamente pelos munícipes entre reciclável, orgânico e dejetos é de suma importância e.sse

planejamento no novo SISTEMÂ DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÂVEL E GESTAO
DE, RESIDUOS DE CÂSCÂVE,L uMa ESTRUTURÂ DE TRIÂGE,M E USINÂ DE
COMPOSTÂGEM. Senhor com essas ações de separaÍ o orgânico do rejeito que hoje o nosso
àteffo recebe todos os dias aproximadamente 320.000(f) de lixo vai contdbuir e müto com a vida
útil de cada célula, minimizando seus impactos ambientais do aterro, trazendo assim rnúmeros
benefícios, tnclusive financeiro, pois vamos poder usaÍ o lixo orgânico pàrà compostagem que
poderá ser usado nas hottas comunitárias onde vai ptoduzir mais aumentando a ptodução dos que
hoje trabalham neste setoÍ.

A gestão de resíduos sóüdos urbanos é parte integrante do saneamento básico, e ÍepÍesenta
um importante item dentro das políticas púbücas do meio ambiente, pois contempla proteção ao

meio ambiente, e prevenção de problemas sanitários de saúde pública.
O Poder Púbüco Municipal, se depara com o desafio de buscar altemativas soluções pata

coletat, tÍa:tàt e dispor coÍÍetamente dos tesíduos sólidos uÍbanos, aproveitando seus ÍecuÍsos
disponíveis. Desta forma, aiuda na redução do consumo de matérias primas, redução de gastos
com destinação final de transportes de resíduos.

Um sistema de coleta seletiva eficiente e eftcaz, proporciona além da sustentabilidade
econômica, outÍos benefícios p^r^ 

^ 
sociedade em geral tais como: ambiental, educacional e social.

O lixo é um problema cÍescente e está rahora de todo cidadão, junto com o poder pubüco
buscar a pÍeservação do meio ambiente em todas as fotmas,

Por fim, aguardo ações efetivas pâÍâ a realtzaçào de a proposta sugerida ser
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