
INDICAÇÃO CM Nº 1270/2018

Divinópolis, 20 de Novembro de 2018

Exmo Sr.
Vereador Adair Otaviano de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis

Senhor Presidente,

Esta Vereadora, membro da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, que o presente

subscreve, nos termos regimentais, requer de V. Excelência, após ouvido o Soberano Plenário, que

seja  encaminhada  esta  Indicação  ao  Senhor  Prefeito  Galileu  Teixeira  Machado,  solicitando   à

Secretaria Municipal de Governo, que dê ciência às Secretarias pertinentes para as providências

cabíveis,  dos  encaminhamentos  deliberados na 14ª Audiência Pública que discutiu sobre custos

operacionais com a gestão do lixo/ resíduos, como atividade da I Semana Lixo Zero no numicípio,

realizada no dia 22 de Novembro de 2018, na Câmara Municipal, que seguem: 

-  Diminuição  na  produção  de  papel  pelos  documentos  utilizados  na  Câmara  Municipal  de

Divinópolis, passando a utilizar mais da tecnologia.

-  Implantação da  coleta  seletiva  em todos os  setores  públicos  de  Divinópolis,  e  que seja  feita

divulgação educativa e colocação de coletores para a separação de materiais sólidos nos órgãos da

cidade.

- Aumento de 4% para 30% da reciclagem de resíduos sólidos no prazo de 10 anos

- Aumento para 60% da reciclagem de resíduos líquidos no prazo de 10 anos.

-Formação das cooperativas, fica encaminhado ao Vereador Sargento Elton acompanhar e auxiliar a

construção e formação das cooperativas dos catadores de recicláveis no município.

- Apreciação para aprovação desta Casa Legislativa da proposta de lei da coleta e reciclagem de

materiais sólidos no município, para encaminhamento ao Executivo para a devida efetivação da Lei.

-Encaminhar ao Executivo para que seja  feito  instalação de coletores do óleo de cozinha,  com

designer a ser estudado, em cinco pontos estratégicos da cidade.

-  Encaminhar  ao Executivo a  implantação do projeto piloto para a  coleta  seletiva de materiais
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sólidos utilizando o saco plástico laranja, como forma de identificação para os catadores.

JUSTIFICATIVA

Preocupada com a qualidade de vida do cidadão e uma cidade mais sustentável, valorizando

a menor geração de lixo e maior reaproveitamento de materiais recicláveis extraídos do mesmo, esta

audiência reuniu todos os setores públicos e privados interessados ao assunto onde chegaram aao

encaminhamentos  referidos. E  as  responsabilidades  pertencem  a  indústrias,  ao  comércio,  aos

consumidores  e  ao  governo,  sendo  este  último  provocado  desde  já  a  apropriar  de  sua

responsabilidade para a iniciativa do pleito.

Atenciosamente,

___________________________________
Janete Aparecida

Vereadora
1ª Secretária da Mesa Diretora
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