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

INDICAÇÃO Nº 280/2019

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:

- Estudar um local apropriado para o depósito do lixo eletrônico, realizar
campanhas de conscientização para o adequado descarte desse lixo e estabelecer
uma data para o seu recolhimento periódico.

JUSTIFICATIVA: O descarte incorreto do lixo eletrônico pode causar danos
irreparáveis à natureza e acidentes com pedestres, pois muitas vezes esse tipo de
lixo é deixado em calçadas ou mesmo em terrenos que não estão edificados. Com a
intenção de minimizar os impactos do descarte inadequado, torna-se necessário
providenciar um local adequado para o depósito, bem como a realização de ações e
campanha para conscientização e recolhimento de lixo eletrônico.

Além de metais pesados, que podem poluir o solo e água e afetar a saúde
dos animais e das pessoas, esses produtos são formados por grande quantidade de
plástico, metais e vidro, que possuem tempo de decomposição de dezenas a
milhares de anos. 

Com essa iniciativa vamos contribuir para a melhoria ambiental da nossa
cidade, além de resguardar a saúde da nossa população, razão pela qual conto com
a atenção e o apoio do Executivo para essa importante medida.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 21 de outubro de 2019.

Lourdes Silva de Souza (PSL)
Secretária da Mesa

Protocolo nº 724/2019

Em sessão ordinária de ___/___/2019

( X ) aprovado     (   ) rejeitado     (   ) retirado
(   ) a favor        (   ) contra       (   ) abstenção

Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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