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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 411/2021, de autoria da Vereadora Izelda Gongalves 

Carnauba Cintra e subscrito pelo Vereador Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio de seu

Memo.SMMA 487/2021, copia anexa.

Sendo o que tmhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

HADODANILO BARBOSA M 
Prefeito Municip;

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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Memo. SMMA 487/2021 Cajamar, 30 de novembro de 2021

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento TScnico Legislative

Assunto: Requerimento n° 411/2021

Prezados,

Considerando o requerimento n° 411/2021, realizada por Vossa Senhoria 

Izelda Gonqalves Carnauba Cintra, esta Secretaria informa que:

1) Os residues reciclaveis dos parques municipais sao destinados ao aterro 

sanitario Essencis Ambiental, localizado em Caieiras;

2) A Prefeitura Municipal esta revisando o Plano Municipal de Gestao 

Integrada de Residues Solidos Urbanos no qual esta prevista a 

viabilizagao da coleta seletiva no territorio cajamarense com a possivel 

instalagao de ecopontos bem como coleta porta-a-porta;

3) O incentive a coleta seletiva deve ser realizado pelas instituigoes privadas 

e publicas, de maneira holistica e interdisciplinar em atividades rotineiras. 
E uma questao ampla e estrutural da sociedade em fungao do nivel 

socioeconomico e cultural da populagao, nao possuindo apenas um vies 

ambiental. Nao obstante, existem projetos de coleta seletiva, como o 

Programa Eco Enel, que incentiva a coleta seletiva atraves de beneficios 

como descontos na conta de energia eletrica;
4) Vide item 2.

5) Apos a revisao do Plano Municipal, a SMMA adotara as agoes 

necessarias, junto a Secretaria de Modernizagao e Comunicagao, para
elaborar projeto visando informar e conscientizar a populagao sobre a 

seletiva e a o gerenciamento de residues solidos em ambitocoleta
Jmunicipal.
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Colocamo-nos a disposigao para quaisquer duvidas e esclarecimentos

Atenciosamente,

Leandro Mon antes

Secretario lyliKnicipame Meio Ambiente
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Estado de Sao Paulo

REQUERIMENTO N° 411 / 2021
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Requeiro dentro das normas regimentals desta casa, apos deliberagao do douto 
Plenano, para que o bxecutivo Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, 1- Qual esta sendo o destine dos 
leciclaveis coletados nos principais parques municipais de Cajamar, 2- Se existe a 
possibilidade de mstalar coletores para a populagao levar e descartar os materiais pre 
sepaiados de casa, 3- Qua! a melhor forma de incentivar a populagao a pratica de 
coleta seletiva em nosso Municipio, 4- Qual a possibilidade de instalar pontos de coleta 
de lixo tecnologico, como placas, celulares e pilhas e 5- Como seria a criagao de 
cartilha de orientagoes para a triagem dos reciclaveis.

Senhores Vereadores:

uma

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente [ndica?ao, tendo em vista que nos parques ja existem 
coletores para usuanos dos parques, seria muito pratico e usual para a prefeitura 
destmar os reciclaveis gerados nos domicilios da populagao, previamente com o ensino

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 12 de novembro de 2021
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