
REQUERIMENTO Nº 27/2017 

 

 

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, venho requerer 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 cópia a Secretária de Obras/Infraestrutura ou responsável da 

pasta, 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: 

 

1- Como foi adquirido a área denominada Aterro Sanitário nas margens da 

Estrada Pensão Seca a Dom Aquino (próximo ao Assentamento Lambari)? 

 

2- Que nos envie cópias do projeto do Aterro Sanitário; 

 

3- Que nos envie a licença ambiental da escavação das covas do Aterro 

Sanitário; 

 

4- Que nos envie o contrato de compra e venda da área ou a escritura dela; 

 

5- De onde veio o Recurso para compra desta referida área; 

 

6- Qual a empresa que começou aquela escavação e as obras; 

 

7- Se o aterro sanitário é consorciado com algum órgão? Se positivo, que nos 

envie cópias dos documentos celebrados com as instituições? 

 

8- Quantos funcionários esta a disposição do aterro sanitário? 

 

9- Qual a despesa operacional mensal deste aterro sanitário? 

 

10- Porque não o término desta obra? 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 



Justifica-se: O Aterro sanitário é uma espécie de depósito onde são 

descartados resíduos sólidos (lixo) provenientes de residências, indústrias, 

hospitais e construções. 

 

Grande parte deste lixo é formada por não recicláveis. Porém, como a coleta 

seletiva ainda não ocorre plenamente, é comum encontrarmos nos aterros 

sanitários plásticos, vidros, metais e papéis. 

 

Os aterros sanitários são construídos, na maioria das vezes, em locais 

distantes das cidades. Isto ocorre em função do mau cheiro e da possibilidade 

de contaminação do solo e de águas subterrâneas. 

 

É conhecido que por esta razão o município de Jaciara foi escolhido a mais de 

30KM para depositar o lixo doméstico recolhido na cidade e que 

desconhecidamente para o desconforto da sociedade de Jaciarense foi 

investido ninguém sabe quantos e muito menos da onde veio o recurso, pois, 

constatasse que a obra não foi terminada por ser distante e longe do alcance 

dos olhos da sociedade estando no verdadeiro estado de abandono sem 

nenhuma conscientização do uso adequado deste aterro sanitário. 

 

Porém, existem, atualmente, normas rígidas que regulam a implantação de 

aterros sanitários. Estes devem possuir um controle da quantidade e tipo de 

lixo, sistemas de proteção ao meio ambiente e monitoramento ambiental. 

 

Será que o nosso aterro esta adequado a tudo isso? 

 

Os aterros sanitários são importantes, pois solucionam parte dos problemas 

causados pelo excesso de lixo gerado na nossa cidade. 

 

Nos aterros sanitários podem ser criadas usinas de biogás. Desta forma, pode-

se gerar energia, através do processo de decomposição do lixo orgânico, bem 

como, gerar empregos e renda para nosso município que esta mergulhado em 

um retrocesso econômico. 

 

Diante destas argumentações indaga-se: Será que nosso aterro sanitário esta 

enquadrado em tudo isso? 

 

 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora Autora 

 

GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 10 de setembro de 2017. 

 


