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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  C idades ,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa  Civil,  a  necessidade  de  viabilizar  a
construção de uma ATT (Área de Transbordo e
Triagem), no município de Cáceres – MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelo Prefeito, Sr. Francis Maris Cruz, a necessidade de
viabilizar a construção de uma ATT (Área de Transbordo e Triagem), no município de Cáceres – MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente do pleito formulado
pelo Prefeito, Sr. Francis Maris Cruz, a necessidade de viabilizar a construção de uma ATT (Área de
Transbordo e Triagem), no município de Santa Cáceres – MT.

ATT (Área de Transbordo e Triagem) tem como objetivo a eliminação de resíduos, diminuindo problemas
ambientais causados pelo descarte irregular de entulhos e consequentemente promover a geração de
emprego e renda.

Trata-se de uma ação de preservação ambiental e amor ao rio, e, levando em consideração que saneamento
básico está relacionado, diretamente, com a qualidade de vida da população, especialmente nos âmbitos da
saúde e da preservação do meio ambiente.

É válido ressaltar que com a viabilização da construção deste empreendimento, ocorrerá um melhor
aproveitamento dos materiais recicláveis e consequentemente a diminuição do envio de resíduos ao Aterro
Sanitário do município.
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Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a
sua regimental acolhida e merecida aprovação.
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Guilherme Maluf
Deputado Estadual

2


