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Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 

 
 

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

 
                
                       A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa, ouvido o Plenário, Indica a Prefeita Municipal de Poconé – Srª. Nilce Meire Adauto 
Leite, a Fundação Nacional de Saúde a urgente implantação do Sistema de Resíduos 

Sólidos no Município de Poconé-MT. 
 
 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

 
 

 
            O aumento da demanda, em especial o consumo dos produtos, principalmente os 
industrializados, ampliou de forma direta os problemas ambientais, especialmente com a 

coleta e destinação do lixo. É fato que qualquer tipo de depósito de resíduos traz 
impactos ao meio ambiente, a curto e a longo prazo, portanto, é necessário que estes 

impactos sejam minimizados e totalmente controlados através de um rigoroso 
monitoramento. 
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                               A gestão de resíduos sólidos, eliminando os conhecidos lixões, propiciará 
ao município solução para a questão dos resíduos sólidos em relação ao meio ambiente.  
Faz-se necessário e urgente um projeto que provenha a implantação do aterro sanitário, 

que permitirá ganhos intangíveis na contabilidade socioambiental com economia de 
matérias primas e otimização do uso de recursos hídricos. 
 

                      O município de Poconé deverá ter neste projeto, o objetivo maior de 
melhorar a qualidade de vida da população local e a preservação do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para os presentes e futuras gerações.  
 
                      No entanto, devido às dificuldades financeiras dos municípios frente a 

grande demanda social, é imprescindível o apoio técnico e financeiro da FUNASA para a 
implantação deste programa. 

  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de fevereiro de 2015. 

                                   
 
 

                                  Vereadora Ornella Falcão, do PSD      
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   Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT.    

 

 
                       A Vereadora que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 
Casa, ouvido o Plenário, Indica á Srª. Nilce Meire Adauto Leite – Prefeita Municipal de 

Poconé, ao Secretário de infraestrutura – Sr. Adauri Leite para tomar providencias 
urgentes visando a recuperação do “Tanque do Jurumirim e do Córrego Tereza Botas até 

encontrar o antigo bairro Ana Vaz.  
 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
                     A população poconeana reivindica a recuperação do Tanque do Jurumirim 

e o Córrego Tereza Botas patrimônios naturais, com marcas da história da nossa cidade,  
conhecidos pontos turísticos de Poconé.  

                    Hoje, abandonados, sujos, mal cuidados, acabando-se aos poucos. 
Atendendo a reivindicações da população poconeana, para que possamos novamente nos 
sentir orgulhosos em contarmos aos visitantes e gerações futuras a história da nossa 
cidade.   

 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 13 de fevereiro de 2015. 
                                   

                                  Vereadora Ornella Falcão, do PSD      
 
 

 


