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AUTOR: DEPUTADO RICARDO NICOLAU - PSD

ASSUNTO: REQUER, NA FOIìMA IìEGIMENTAI-, A OUVIR O DOUTO

PLEI\ARIO, QUE SEJA ENVIADO EXPEDIENTE EM FORMA DE, INDICAÇÃO AO

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBItrNTAL DO ESTADO Do AMAZONAS _ IPAAM,

SOLICITAN{DO PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE FISCALIZAIì/REGULAMIiNTAR o
LIXÃO A CÉU ABERTO QUE SE ÐNCONTRA NO MUNICÍI'IO DE

ITACOATIARA/AM.

JUSTIFICATIVA e,ot;ï-

Considerando qlle a Prefeitura Mr-uricipal de ltacoatiara há anos faz o d ósito de

resídllos e lixo da cidade nurn terreno localizado r-ìa zona urbana da ciclacle, rnais preci te no

bairro daPaz

Consicleraudo, tambérn, qlre a legislação hoje vigente exige disposição adequada clos

resíduos sólidos urbanos, pressupondo recomendações básicas e rneclidas prér,ias que antes de

iniciar a disposição do lixo o terreno deve ser preparado previaurente.

Contucio" sabeuos da importância do licenciamento/regularizaç,ao clo lixo clescartado. e

que esse naterial deve receber tratamento e destinação correta.

Segr-rnclo denttncia dos munícipes, o lixão a céu aberto tem causanclcl grandes

transtornos zr popr.rlação, o cheiro clo chorr:rne é muito lorte, sem làlar clas l1-loscas. alos e ratos
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qlle certamente tenlÌatn contato corn o lixão^ e pior ainda. crianças, aclolescentes e aclLlltos que-

possivelmente, catam comida e materiais recicláveis perra vender ou para sLla própria sobl'evivência.

senr falar das grandes corlsequências ambientais, sociais negativas e sanitárias, com afraçã,o e

proliferação de macro e lllicro vetores como ratos, baratas, mosquitos. bactérias e vírus, que são

responsáveis pela transmissão de várias doenças colrto leptospilose, dengue, cólera. cliarréia, febre

tifóide, dentre outras.

Apesar da determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS ter surgido

com o advento da lei em 2010, a lei de crimes ambientais (Lei 9.605/1998) em seLl artigo 54

classifica a polr-rição colno utn crime ambiental e prer,ê penas para seus responsáveis, nesle caso, os

gestores rnunicipais que por meio de seus atos destinam os resíduos pal'a os lixões.

Por todo exposto, requeiro à Mesa Diretora, com fundarnento nos preceitos regimentais

e oi¡vido o douto Plenário. seja oficiado o Instituto de Proteção Ambiental do Estado {o
Amazonas - IPAAM, solicitando providências no sentido de liscalizar/regr-rlamentar o lixão ¡o
município cle Itacoatiara/AM.

Plenário Ruy Araújo , 17 de outubro de 2017

CARDO LAU
ssão de Saúd e Previdênciasidente da
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