
CÂMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE INDICAÇÃO N 04/2023 DE 30 DE JANEIRO DE 2023 

Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de 

pontos específicos, no município de Jijoca de 

Jericoacoara, para coleta de pilhas e baterias 

usadas, lâmpadas queimadas, bem como outros 

tipos de lixo eletrônico e adota outras providências. 

Eu, Francisco Everardo Gomes, vereador deste município, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal e de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, venho apresentar para 

deliberação deste Plenário o Projeto de Indicação que Indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de 

pontos específicos, no município de Jijoca de Jericoacoara, para coleta de pilhas e baterias usadas, 

lâmpadas queimadas, bem como outros tipos de lixo eletrônico. 

II IÇTIIICftTI/A 

O objetivo principal desse projeto é sensibilizar a população jijoquense sobre a necessidade de dar uma 

destinação correta às pilhas e baterias usadas, lâmpadas queimadas, além de outros tipos de lixo 

eletrônico, reduzindo assim a quantidade das mesmas, lançadas no meio ambiente. Sabemos que a 

instalação de pontos específicos vai facilitar de forma correta a coleta do lixo eletrônico e assim dar a 

destinação adequada para os materiais recolhidos, beneficiando não só a população, como também o meio 

ambiente. 

As pilhas e baterias usadas, lâmpadas queimadas, dentre outros tipos de lixo eletrônicos, são objetos 

descartados juntamente com o lixo comum, talvez por falta de conhecimento dos riscos que representam à 

saúde humana e ao meio ambiente. Com  o aumento do uso de aparelhos eletroeletrônicos 

consequentemente aumentou também o consumo de pilhas e baterias, que ao serem descartadas em 

lixões ou aterros sanitários liberam componentes tóxicos contaminando o solo, a água e o homem, pela 

cadeia alimentar. Pois os mesmos apresentam em sua composição metais pesados, como mercúrio, 

chumbo e o cádmio, metais altamente tóxicos, que afetam o sistema nervoso central, os rins, o fígado, os 

pulmões e a longo prazo torna-se cancerígeno. 

Na busca pela solução do problema, este projeto tem como objetivo principal a sensibilização de nossos 

munícipes, para mudança de hábito, dando um destino correto as pilhas, baterias e demais lixos 

eletrônicos. Portanto, no intuito de sensibilizar e aumentar a consciência ambiental peço o empenho do 

Poder Público Municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, para que seja instalado postos de 

recolhimento de pilhas, baterias, lâmpadas queimadas e demais lixos eletrônicos, evitando assim o 

descarte na natureza de metais pesados, tão prejudiciais à sustentabilidade do planeta e a saúde da 

humanidade. 

Assim, solicito o apoio de Vossas Excelências para aprovação do referido Projeto de Indicação, por 

entender que a matéria apresentada trata-se de interesse coletivo. 

Paço da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara CE, 30 de janeiro de 2023. 
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