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ESTADO Do eAnarvÁ

morceçÃo N" 6À5 2021
(Proponente: Veteador Soldado Jeferson /PV)

cÂiunna MUNtctpAL DE cAsct!

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ'.'ara Municipal de Cascavel,
Protocolo

INDICA, nos teÍrnos que regem o att.743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Nei Hamilton Havetoth
Secretário do Meio Ambiente, que seja contemplada_ no novo SISTEMÀ DE
DE,SENVOLYIMENTO SUSTENTÀVEL E GESTÂO DE RESIDUOS DE
CÂSCÂVEL a implantação de uma ESTRUTUR-A DE TRIÂGEM DE RESIDUOS
RECICLÀ\IEIS URBANO pixo), no aterÍo sanitário no NÍunicípio de Cascavei.

E a Indicação. Sala das Sessões

Cascavel, 17 yunho de2421,.

Jeferson
/PY

Justificação

O Município de Cascavel, 1á tem um sistema de coleta legal para o lixo teciclável porem
hoje só aproximadamente 1070 do lixo produzido no município ó separado coffetâmente, e tendo
assim seu destino para as cooperativas, onde gera empÍego e renda. A implantação de uma
ESTRUTURA DE TRIÂGEM DE RESIDUOS RECICL\VEIS LIRBANO vai contibuir para
que e o lixo reciclável que hoje vu peta o aterro, seja separado, obtendo um resultado de
aproximadamente 50o/o, e assi- possibilitando parcedas com. cooperadvas para gerar mais trabalho
e tenda, além de contribuir com o controle e durabilidade do nosso aterÍo, minimiz2ldo os seus

impactos ambientais.
Â gestão de resíduos sólidos urbanos é parte integrante do saneamento básico, e representa

um importante item dentro das políticas públicas do meio ambiente, pois contempla proteção ao

meio ambiente, e prevenção de problemas saniúrios de saúde pública.
O Poder Público Municipal, se depara com o desafio de buscar altemadvas soluções para

coletar, tratar e drspor coffetamente dos tesíduos sólidos utbanos, aproveitando seus reqrÍsos
drsponíveis. Desta forma, ajuda na redução do consumo de matédas prim25, redução de gastos
com destinação 6nal de transportes de resíduos.

Um sistema de coleta seletiva e6ciente e efrcaz, proporciona além da sustentabiüdade
econômica, outros beneficios p^ra 

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

O L-xo é um problema crescente e está na hora de todo cidadão, junto com o poder publico
buscar a preseryação do meio ambiente em todas as formas.

Por fim, aguardo ações efetivas para a reahzaçâo de a proposta sugerida ser atendida.
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