
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Colendo plenário, 

INDICAÇÃO No.  2 2- 5 9  /2022 

APROVAM 1 . aNiMinánr: 

Saiu das Sess , em .51:C.52/ 20,2, 2_

INDICAMOS: ao Senhor Prefeitó do Município de Mogi das Cruzes, 
obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o Colendo Plenário, para que se 
digne a Vossa Excelência com intercessão dos departamentos competentes, 
todas as medidas que se fizerem necessárias para promover estudos para 
viabilizar a implantação de Usina de Recuperação Energética de Resíduos 
Sólidos (Usina de geração de energia a partir do lixo) em área impactada pela 
contaminação de lixo, como os 150.000 metros quadrados de terreno do antigo 
aterro do Bairro Volta Fria. Promovendo geração de emprego e renda, distribuição 
e venda de energia de usinas do tipo VVTE — Weste to Energy ("Do lixo à energia") 
geradoras de energia limpa contribuindo para a proteção do meio ambiente e 
arrecadação de impostos ao município. Esta forma de tratamento e destino dos 
resíduos sólidos, diminuirá as 11,5 mil toneladas por mês que são transportadas 
aos aterros fora da cidade, bem como a economia dos valores gastos com o 
transporte e enterro do lixo. 

Essa indicação é fruto do trabalho da Comissão Especial de Vereadores 
que tratou do tema relacionado à resíduos sólidos,' conforme Projeto de 
Resolução 47/2021 aprovado por unanimidade em Plenário da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes e que verificou presencialmente no município de Mafra a 
Usina de Geração de Energia e sua logística envolvendo os resíduos sólidos até 
chegar na Usina. 

Na esperança de ser atendida esta solicitação, aproveito a oportunidade 
para reiterar os meus sinceros votos de elevada estima e consideração. 
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