
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

INDICAÇÃO Nº 295/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Campanha - MG

O(s) VEREADOR(es), abaixo assinado(s), no exercício de seu(s) mandato(s), tem
a honra de apresentar ao EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DA CAMPANHA, após
ouvida a Casa, o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:

- Construção de mureta de proteção ao redor do transbordo do lixo que está sendo
realizado no trevo do antigo Posto Delta, trecho de acesso à Rodovia Vital Brazil e ao
Circuito das Águas através da Rodovia Fernão Dias.

JUSTIFICATIVA: A presente medida, além da questão estética, busca também
resguardar a nossa população e a nascente próxima ao local de possíveis contaminações,
pois as caçambas encontram-se num trecho importante de acesso ao nosso Município, à
Rodovia Vital Brazil e ao Circuito das Águas, através da Rodovia Fernão Dias, próximo a
restaurantes e que, pela sua finalidade e características, carregam resíduos que exalam
mau cheiro e atraem para o local roedores e insetos, especialmente moscas.

A disposição final do lixo deve merecer a atenção do Executivo para a prática
de uma gestão pública eficiente, resguardando o meio ambiente e a saúde da população. A
porta de entrada de nosso Município merece atenção especial, pois é a primeira impressão
que fica para os turistas quando passam pelo local de acesso à nossa cidade, razão pela
qual solicitamos as medidas ora apresentadas, de grande relevância e necessidade.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 29 de outubro de 2019.

Gilson Cezar Prok (PHS)
Vereador

Rodrigo José de Carvalho (PSD)
Presidente da Mesa
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Em sessão ordinária de ___/___/2019
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Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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