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"REQUERIMENTO Nº 0 5 /2022" Tauá/CE, 14 de janeiro de 2022. 
Vereador Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante 

i"rNoeo10351b o n~c)_). 
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Taua, fu ..Q!/ U)é}.;}.. 

Sef\lldo< Responaá~ 

EMENTA: Solicita a elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos pela Lei nº 
12,305/2010, ou se optante por soluções consorciadas 
intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, requer o envio 
do plano intermunicipal elaborado e vigente. 

--+ REQUERIMENTOS ! 
Nos termos regimentais da Câmara Municipal de Tauá/CE (art. 100), 

o Vereador signatário abaixo, após ouvido o Plenário, solicita do Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria Competente, a elaboração do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos estabelecidos pela Lei nº 
12.305/2010, ou se optante por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão 
dos resíduos sólidos, requer o envio do plano intermunicipal elaborado e vigente. 

--+ JUSTIFICATIVA I 
A proposição visa regulamentar a coleta, o recolhimento e a 

destinação final de resíduos sólidos que, se descartados incorretamente, são 
prejudiciais ao meio ambiente e gera graves problemas para a saúde pública. 

--+ CONSIDERAÇÕFS FINAIS ! 
Ante o exposto, ROGA pelas respostas ao requerimento em apreço, 

instruindo-as com a prova documental pertinente para deliberações das matérias em 
plenário dos atos posteriores, tudo em fiel observância à robusta fundamentação 
supra, a qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. 

Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à 
disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem. 

À 

Apresento protestos de alta estima e distinta consideração. 
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FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAVALCANTE 

VEREADOR 
CÂMARA MUMC,PAL DE TAUA 

VISTO EM SESSÃO 
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MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE. Presidente 
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