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Um antigo tema voltou a ser debatido no Plenário do Legislativo Castanheirense em sua 4ª Sessão Ordinária,
realizada na última segunda-feira, 15. Trata-se da destinação dada ao lixo domiciliar e da construção civil nos
limites do município.

Através da Indicação nº 07/2021, Marisa Aparecida Jardini solicitou ao Executivo que desenvolva algumas ações
relacionadas ao vício de alguns cidadãos em jogar lixo em pontos diversos da cidade, especialmente na região do
Aeroporto, no Bairro Santa Rita.

Segundo a vereadora, “apesar da coleta ser feita regularmente e da Prefeitura disponibilizar lixeira para todas
as residências”, muitos insistem na prática. A situação chegou a tal ponto, que na região do Aeroporto, onde
existe um corredor de acesso a muitas fazendas e algumas nascentes de água, um segundo lixão está se
formando.

Entre  as  medidas  sugeridas,  aprovadas  por  unanimidade  na  Casa,  estão  a  urgência  de  um “Mutirão  de
Limpeza”; assim que a estação chuvosa passar, uma campanha contra a prática de se jogar lixo, aleatoriamente,
em diversos pontos da cidade, a possibilidade de se criar um “Ponto de Descarte”,  onde os resíduos não
colocados nas lixeiras sejam depositados, com coleta diária, e que haja uma fiscalização mais efetiva em relação
aos infratores.

Marisa  lembrou a  importância  de  o  município  estar  aderindo ao “Plano Estadual  de Resíduos Sólidos”,
destacando, porém, que algumas medidas a serem implementadas pelo “PERS” podem demorar para serem
efetivadas. Daí a importância das medidas sugeridas.

https://www.castanheira.mt.leg.br/audio-da-sessao-ordinaria-4-2021/
https://www.castanheira.mt.leg.br/indicacao-07-2021/

