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Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, que estude a possibilidade de ser implantadas 
lixeiras coletivas fechadas (conteiner/ imagens de modelo anexa), no Bairro 
Sao Benedito, nas Ruas:

^ Bela Vista, de fronte ao numero 538 
^ Vila Nova, proximo a altura do numero 665

Tendo em vista que a coleta nao passa em todas as ruas, somente na 
principal, diante disso, os moradores das ruas paralelas levam seu lixo para a 
rua principal quando ja saem para trabalhar, ou levar seu filho na escola, nao 
exatamente no dia da coleta, ou seja, o lixo fica exposto.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista, 
que as lixeiras que tern no momento sao de madeira e sao vazadas, (imagens 
anexas), portanto, os cachorros e outros animais rasgam, perfuram os sacos 
que contem os lixos, espalhando todo os detritos pela calgada e rua.

Diante disso, ocasiona muito mau cheiro, proliferagao de moscas, rates, 
baratas, bacterias, fungos, etc., assim, a probabilidade de doengas e muito 
grande.

Alem disso, o lixo, quando jogado em vias, polui o solo e lengois 
freaticos, afetando a flora e a fauna do local. Dependendo do grau de 
contaminagao e do tipo de contaminantes presentes, este problema coloca em 
risco a saude publica.

Cabe ressaltar, que urn recipiente plastico jogado em urn terreno, por 
exemplo, basta para que seja formado urn verdadeiro criadouro de mosquitos 
da dengue, zika e chikungunya. ,

Manter a cidade limpa e uma tarefa que demanda urn trabalho conjunto 
entre a prefeitura, os moradores. \
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COM PEDAL (ASSIM AS PESSOAS NAO TERAO CONTATO DIRETO COM A 
LIXEIRA/LIXO)
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Rua Vila Nova, proxima a altura 665
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Oficio n° 157 - GP

Cajamar, 01 de setembro de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 145/2022; 171/2022; 189/2022; 194/2022, 197/2022; 
201/2022; 206/2022; 207/2022; 209/2022; 210/2022; 212/2022; 213/2022; 
215/2022; 216/2022; 217/2022; 221/2022; 222/2022; 224/2022 e 225/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandre Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; 
Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo 
Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Gaivao; Manoel 
Pereira Filho; Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio 
Moreira de Carvalho, apresentados e aprovados na 12a Sessao Ordinaria, 
reaiizada no dia 31 de agosto de 2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interne desta Casa de Leis e Resoiugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

/t V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

e- mai 1: c mdc @ terra.co m. biw w w. ca m a raca j a mar. sp.go v .br


