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Tribunal de Contas, IMASUL e UEMS
veri�cam situação atual da gestão
de resíduos sólidos em Brasilândia

Início Cidades Tribunal de Contas, IMASUL e…

O Município de

Brasilândia

recebeu nesta

última semana

a visita dos

técnicos do

Tribunal de

Contas do

Estado (TCE-

MS), do

Instituto de

Meio Ambiente

de Mato Grosso

do Sul (IMASUL) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), na

qual estão realizando por todo Estado, o  Projeto “Resíduos Sólidos Disposição

Legal”. 

  

Estiveram presentes Dumas Fernandes Xavier, Vinícius Riqueti da Silva, os técnicos

da IMASUl, Alyne Alves Lessa, Nathalia Saad do Amaral e Caroline Barbosa de

Jesus Aguiar e pesquisadores da UEMS, Dhiogo Okumoto Macedo, Leonardo Porto

Nazareth e Renata Rezende da Costa Reis Kimpara. 

  

O  secretário-adjunto de Desenvolvimento, Jorge Olivi, acompanhou a equipe

veri�cou os avanços ocorridos e as principais di�culdades na implantação de ainda

mais melhorias no sistema de Resíduos Sólidos em Brasilândia. 

  

Os visitantes conheceram as instalações da sede da Assobra, onde conversaram

com o presidente da entidade, Ivan Santos e também a Unidade de Transbordo.
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