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Presidente 

Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA a Exmª. Srª. Nilce Mary Leite “Meire Adauto”, Prefeita Municipal, no 
sentido de tomar as providências necessárias para elaborar projeto visando à 

desapropriação de uma área para a construção do Aterro Sanitário no município de 
Poconé, bem como a desativação do Lixão Municipal localizado a margem da Estrada 

Parque “Profª Maria Francisca Figueiredo Martins.  
 
A razão desta iniciativa deve-se ao fato de que com a nova legislação 

sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de 2010, estabelecendo 
que até 02 de agosto de 2014 o Brasil não tenha mais nenhum lixão, faz necessário a 
elaboração deste projeto para buscar recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente e na 

Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambientes, para a construção e implantação 
do Aterro Sanitário, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Em nível 

de Estado com a publicação do Decreto que criou a Estrada Parque – MT 370 “Profª. 
Maria Francisca Figueiredo Martins” trecho Poconé/Porto Cercado, proibiu efetuar 
depósito de quaisquer dejetos que agride o meio ambiente, nas margens da estrada. 

Como o lixão público se encontra localizado a margem desta Estrada Parque faz 
necessários o Poder Executivo Municipal com urgência viabilizar a desapropriação de 

uma nova área e a elaboração do projeto para que em tempo hábil possam angariar 
recursos para a construção do Aterro Sanitário no município de Poconé, pelo o que 
esperamos contar com a acolhida do Poder Executivo. 

 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 01 de fevereiro de 2013. 

 

 
Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 


