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Com os nossos cordials cumprimentos, pelo present© 

atengao ao Requerimento n° 196/2021, de autoria do Nobre Vereador Marcelo do 

Gaz, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Servigos Pubficos, por meio de seu Memorando n° 1641/202'1- 

SMISP, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio de seu MEMO SMMA 

294/2021, copias anexas.

em

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

Atenciosamente, V'
f\

DANILO BARBOSA MACHADOT'
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n0 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



INFBAE&TnirrtJBA E SERV'lfOS f-UGUCOS

Cajamar, 10 dejunho de 2021.Memorando: N° 1641/2021 - SMISP

Ao
Gabinete do Prefeito 
Departamento Tecnico Legislative

Ref.: Memorando n° 1379/2021 - DTL - SMG 
Assunto: Requerimento n° 196/2021 - 08a Sessao
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Memo. SMMA 294/2021 Cajamar, 28 de junho de 2021

A Secretaria Municipal! de Governo 
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Assunto: Requerimento n° 196/2021 CMC

o,o ii-'—-HorssPrezados Recebido Por

Considerando o requerimento n° 196/2021, realizada por Vossa Senhoria 

Marcelo do Gaz, e o encaminhamento do referido assunto a Secretaria de Meio 

Ambiente, atraves do Memo. n° 1641/2021 SMISP, esta Secretaria informa 

estudara viabilizar parceria com a empresa JLA RECICLA, que possui sede na Av. 

Bento da Silva Bueno, 1127 - Jardim Paralso/Cajamar. A referida empresa atua 

diretamente na reciclagem de lixo etetronico com logistica reversa de e-lixo, coletas a 

domicilio etc.

que

Deste modo, a parceria seria um avango em relapao ao gerenciamento de 

residues solidos em ambito municipal alem de fomentar e apoiar iniciativas e 

empresas locais.

Colocamo-nos a disposigao para quaisquer duvidas e esclarecimentos

Atenciosamente (
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idro Morette A

Secretario Municipal de Meio Ambiente

Lean rantes
Secretario Adjunto de Meio Ambiente
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GAB1NETE DO VEREADOR MARCELO DO GAZ

REQUERiMENTO N° 196 / 2021
18 MAI 2021Senhor Presidente:

yUto Qy™, ii ?>gSenhores Vereadores:
Recebido Por Horas

equeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do Douto 
enano, que o Executive Municipal junto aos orgaos competentes informe a esta casa de 

e|s se existe estudo ou projeto pra criar ou fazer parceria com empresa que fazem 
coletas de lixo eletronico (celulares, baterias, televisores, computadores, impressoras entre 
outro) com o sistema de manufatura reversa.

JUSTIFICATIV A

Justifico o pedido tendo em vista, a preservagao do meio ambiente, como a loqistica 
reversa do lixo eletronico possibilita a redugao da extragao de materia-prima o que

de 9as“ “■na a“a'
Preservagao da agua, pois as pilhas e baterias podem center metais pesados 

sua composigao, como chumbo, niquel, mercurio e cadmio. Quando manuseados 
descartados de forma incorreta, em aterros sanitarios, lixoes ou no proprio meio ambiente
estes elementos podem contaminar o solo e, consequentemente, lengois freaticos e 
nossas aguas.

Alem da seguranga, pois o descarte de urn telefone celular de forma inadequada 
pode haver o nsco de que pessoas estranhas peguem esse aparelho e tenham acesso aos 
dados Pascals do antigo propnetario, mesmo que ele esteja quebrado e seus dados 
tenham sido deletados, nao se sabe qual o destine final do material. A unica forma sequra 
de descartar este tipo de equipamento e por meio de sistemas oficiais de logistica reversa

bo existem vantagens em reciciar o lixo eletronico. Em tempos como os atuais, em 
que nos aproximamos do esgotamento de nossos recursos naturais, a logistica reversa e 
uma das ferramentas mais efetivas que temos para levar as economias para frente. Alem 

ISSt0’ a reciclagem dos aparelhos eletroeletronicos contribui com o crescimento 
sustentavel das comunidades. E a coisa certa.a fazer.

Alem de estar cumprindo a Lei 12.305!
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