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NOTA DE AGRADECIMENTO  

 

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES parabeniza o município de Araporã, que hoje 

inaugura uma obra de grande importância para toda a população, o Parque Sanitário.  

Esta obra é resultado de uma constante e próspera parceria entre o município de Araporã 

e o Consórcio Público CIDES. Parceria iniciada com o objetivo de levar à 

municipalidade soluções que tragam resultados concretos na vida dos seus cidadãos, 

com o uso responsável dos recursos públicos.  

Iniciamos a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos com o apoio do Instituto de Geografia da 

Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Profª. Dra. Ângela Soares. Na 

sequência, buscamos o apoio e a parceria do IG /UFU para desenvolver com o 

município de Araporã, o Plano de Medidas Emergenciais, que é um detalhamento das 

medidas mais importantes e imediatas no cumprimento dos planos elaborados, 

aprovados e necessários ao cumprimento dos demais instrumentos previstos na 

legislação ambiental. 

A execução destes planos mostra o quanto podemos caminhar mais e melhor juntos; 

demostra o quanto o município de Araporã tem se destacado na busca de melhores 

soluções, utilizando com responsabilidade seus recursos públicos no atendimento às 

necessidades de seus cidadãos.  

A entrega da obra do Parque Sanitário coloca Araporã em um patamar de destaque em 

nossa região, demonstrando a preocupação de sua gestora municipal em dar solução à 

gestão dos resíduos sólidos, garantindo maior qualidade de vida aos seus cidadãos, 

trazendo assim reflexos extremamente positivos no âmbito social, ambiental e 

econômico. 

Em nome do Presidente do CIDES, Sr. Lindomar Amaro Borges e de toda a diretoria, 

agradecemos a parceria e parabenizamos o Município de Araporã, sua gestora e toda a 

equipe técnica, que tanto batalharam na concretização desta obra, que mudará a história 

de povo Araporense. 

 

Uberlândia, 12 de junho de 2019. 

 

 

Ecione Cristina Martins Pedrosa 
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