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INDICAÇÃO Nº 024/2021 

  
 
                           INDICO ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que 

que estude a possibilidade de implantar uma área de transbordo de resíduos 

sólidos em Santa Rita do Passa Quatro. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA: 
  

                               Sabendo da preocupação da Administração Municipal em 

sanar os problemas do nosso aterro sanitário que segundo matéria na página 

da Prefeitura Municipal nas redes sociais, foi entregue para a atual gestão 

saturado na sua capacidade e com várias multas da CETESB, sugiro o estudo 

pelo departamento competente para que se estude a possibilidade da 

implantação do sistema de transbordo de resíduos sólidos em nosso 

município. Esse sistema consiste em contratação de empresa para instalação 

de caçambas estacionarias na área de transbordo, para o depósito de lixo 

coletado pelos caminhões da Prefeitura, e posterior transporte uma usina de 

lixo contratada pela municipalidade. O local deve contar ainda com caixa 

coletora de chorume, medidas de contenção de arraste de resíduos pela ação 

do vento e implantação de barreira vegetal no perímetro da área de 

transbordo. Essa implantação em nada prejudica a Associação dos Agentes 

Ecológicos que trabalham com a reciclagem, uma vez que a triagem dos 

resíduos realizadas por eles ajudará na diminuição de custos do transbordo 

para a Prefeitura, pois os custos são gerados pelo peso transportado. O 

transbordo é um sistema mais limpo e menos contaminante para o solo, pois 

ao invés de serem enterrados, os resíduos serão transformados em insumos e 

até mesmo em geração de energia. Esse modelo deu muito certo em nossa 
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vizinha cidade de Descalvado que há 10 anos consecutivos recebe nota 10 da 

CEETESB. 

              Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 27 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Ver. Gilberto Bentlin Junior 
Vice-Presidente 

 


