
 

 

REQUERIMENTO N. 14/2017 

 

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 VIII, ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer a 

mesa, depois de ouvir o soberano plenário que seja encaminhado ao Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito deste Município, com cópia 

a Secretária do Meio Ambiente ou Órgão Responsável, e de conformidade 

ainda com o inciso XIV do art. 72 da Lei Orgânica Municipal e art. 4º, III do 

Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967, possam encaminhar a 

este Parlamento Municipal os esclarecimentos que se seguem: 

1ª- Que nos informe quais são os lixões existentes em nossa cidade e sua 

localização? 

2ª- Que envie cópia da licença ambiental destes lixões. (Aeroporto2, 

Ecoponto e Mina)? 

3ª- Houve estudo do impacto ambiental nestes lixões? Se existentes 

demonstres os estudos? 

4ª – Houve TAC (Termo de ajuste de Conduta) junto com o Ministério 

Público com estes lixões, se positivo nos informe? 

5ª – No ecoponto houve contrato entre o setor privado com o público na 

locação daquela terra, se positivo demonstre o contrato? 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 Justifica-se: As questões ambientais começaram a despertar a 

necessidade de uma reflexão introspectiva e tomada de decisões, em nível 

governamental, somente a partir da segunda metade do século XX, 

quando o incremento da industrialização no Brasil começou a gerar 

impactos sobre o meio ambiente. 

 É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, 

que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. 

 Os resíduos assim lançados a céu aberto acarretam problemas de 

saúde pública, como proliferação de vetores de doenças (moscas, 

mosquitos, baratas e ratos, etc.), geração de maus odores e 

principalmente, a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas 

através do chorume (líquido de cor preta, mau cheiroso e de elevado 

potencial poluidor produzido pela decomposição da matéria orgânica 

contida no lixo), comprometendo os recursos hídricos. 

  Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e 

das águas e ainda provocam poluição visual. O chorume, que surge pela 

decomposição dos resíduos, acaba se infiltrando no solo causando sua 

poluição, devido á geração de líquidos percolados. Se ocorrer a 

contaminação do lençol freático, pela infiltração desses líquidos, poderá 

resultar na poluição de poços alimentando endemias e desenvolvendo 

surtos epidêmicos. 

 Acrescenta-se a esta situação o total descontrole quanto aos tipos 

de resíduos recebidos nestes locais, verificando-se até mesmo a 

disposição de dejetos originados dos serviços de saúde principalmente dos 

hospitais, como também das indústrias. Comumente ainda se associam  



 

 

aos lixões fatos altamente indesejáveis, como a presença de animais, e 

problemas sociais e econômicos com a existência de catadores, os quais 

retiram do lixo o seu sustento, e muitas vezes residindo no próprio local. 

 No caso concreto estes lixões de nossa cidade, além da poluição 

visual, causa um mal estar a saúde dos idosos, crianças e moradores 

próximos desta região, quais sejam: mal cheiro, animais peçonhentos etc.. 

 

 

EDILAINE MARTINS 

GABINETE DA VEREADORA 

 

JACIARA (MT), 24 DE ABRIL DE 2017. 
 


