
 

 

 

REQUERIMENTO N. 10/2017 

 

Senhor presidente, 

 A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas 

regimentais e legais fundamentadas no art. 217, combinado com o art. 221 

inciso VI (Urgência Especial) ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

REQUEIRO a mesa, depois de ouvir o soberano plenário que seja 

encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD, Prefeito deste Município, com cópias a Secretária de 

Administração e Finanças, e de conformidade ainda com o inciso XXVII do art. 

72 da Lei Orgânica Municipal que diz “resolver sobre os requerimentos, as 

reclamações que lhe forem dirigidas” e art. 34º, XVII, alíneas “b” que menciona 

caça, pesca, conservação da natureza, preservação das flores, da fauna e da 

flora, defesa do solo e dos recursos naturais; e “f” que determina a Proteção do 

Meio Ambiente desta lei retro mencionada, para que seja RETIRADO EM 

REGIME DE URGÊNCIA o lixo orgânico e doméstico depositado no Bairro 

Aeroporto 2 nas mediações entre o loteamento urbano e o Fórum desta 

Comarca. 

 

JUSTIFICATIVA:- 

 

 Justifica-se que a Administração atual recebeu uma herança maldita do 

gestor anterior e continua com vícios praticados por esta gestão, depositando 

lixos orgânicos e domésticos e OCULTANDO nas mediações de uma escola e 

fábrica de produtos alimentícios que esta sendo construída, bem como, 

próximo ao Fórum desta Comarca trazendo mal estar à comunidade que ali 

reside com fortes odores no ar, como também, contaminação no solo.  

 Embora o lixo seja considerado uma grande ameaça à vida, verifica-se 

que é possível minimizar seus impactos, ao se adotar medidas preventivas, 

abandonando práticas de consumo exagerado ou então, conscientizando a 

população, seja em relação ao destino ou às formas de reciclagem do lixo 

gerado. 

 Assim, é necessário que governo e sociedade assumam novas atitudes, 

visando gerenciar de modo mais adequado a grande quantidade e diversidade  



 

 

 

de resíduos que são produzidos diariamente. São atitudes simples e viáveis 

que podem ser incorporadas cada vez mais, a fim de proteger o ar, o solo e a 

água, trazendo como consequência melhores condições de saúde humana, 

qualidade de vida e saúde ambiental. 

 

 

 

 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora 

 

GABINETE DA VEREADORA 

JACIARA(MT), 27 DE MARÇO DE 2017. 


