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INDICAÇÃO N° 036/2023 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
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INDICA ao Executivo Municipal que 
promova a reforma da estrutura física 
do Lixão Municipal de Acaraú. 

Em atenção aos interesses dos nossos munícipes, indico ao Executivo 
Municipal que realize reforma estrutural no Lixão Municipal, tendo em vista o 
precário estado em que se encontra. 

Na realidade o muro que delimita o espaço do aterro encontra-se quase 
que totalmente destruído, fazendo com que o lixo e outros dejetos 
transbordem para pista e ocasionando enormes transtornos para todos que 
trafegam pelo local. 

Há de se frisar, que além da poluição visual, o lixo que transborda para as 
vias públicas é um risco ambiental e sanitário, que coloca em risco à saúde 
pública e o meio ambiente. Outrossim, a referida situação também 
compromete a segurança dos motoristas, tendo em vista o lixo ser um 
obstáculo para o tráfegos dos veículos. 

Portanto, a presente propositura se justifica ante o risco à saúde dos 
cidadãos, à segurança dos motoristas e à preservação do meio ambiente. 

Após o exposto, solicito à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano 
Plenário, na forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal 
indicando que promova a reforma da estrutura física do Lixão Municipal de 
Acaraú. 

       

Termos em que, 
P. Deferimento. 
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