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PROTOCOLO
3248/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 303/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Marcelo da Rocha Santiago e subscrito pelo Vereador Cleber Candido Silva, 

encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Protegao Animal por meio de seu Memo.SMMA 532/2022 ,copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 

externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANILO pARBQ^A MACHADO 
Prefeifo Municipal

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

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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CAJAMAR
PREFEITURA

MEIO AMBIENTE

Cajamar, 06 de dezembro de 2022Memo. SMMA 532/2022

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento de Apoio Tdcnico e Legislative

Assunto: Requerimento CMC n° 303/2022 

Ref.: Memorando n° 3.115/2022 - DTL/SMG

Prezados,

Considerando o requerimento n° 303/2022, realizada por Vossa Senhoria Marcelo 
da Rocha Santiago, esta Secretaria informa que, no ambito do licenciamento ambiental 
municipal, incentiva-se que os residues reciclaveis gerados pelas atividades industriais e 
logisticas sejam encaminhados para a cooperativa de reciclagem com a fmalidade de 

apoiar as agoes sociais de reciclagem.

Ademais, informamos que na revisSo e atualiza^So do Plano Municipal de Gestao 
Integrada Residues Sdlidos Urbanos, atualmente em process© licitatbrio, o principal 
objetivo defmido no Termo de Referenda e fomentar as a<?6es de coleta seletiva sob o 

vibs socioambiental e da inclusao de catadores.

Colocamo-nos a disposigSo para quaisquer duvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente, nicipaldeECRETARiAM,
MEI° AM

Fernani

Secretbrio Adjunto de Meio Ambiente e Prote<?§o Animal

BIE

fordani Feliti

VCO

AVENIDA DEOVAIR CRUZ DE OLIVEIRA. 465 (BOIODROMO)(11)4446 - 6650 -
JORDANESIA - CAJAMAR / 5P - CEP 07750-000
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GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO GAz

REQUERIMENTO N° MSI 2022

Senhor Presidente GABINETE DO PREFEITO 
Recebido em ^ ^ ! /( /
/l as (>' h "

i U-O L i-< AT, * r )Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de ser estudado uma 
parceria entre os catadores de material reciclaveis e as empresas no municipio.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que a reciclagem e o 
processo de reaproveitamento de materials descartados.

Seu objetivo e reintroduzi-los na cadeia produtiva a fim de que ainda 
gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produgao de lixo, aumentando 
a preservagao dos recursos naturais e melhorando a qualidade de vida das 
pessoas.

E considerada uma das alternativas mais eficientes para tratar os 
residues solidos, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, e esta 
diretamente inserida no contexto da Economia Circular.

O processo de reciclagem impacta diretamente o meio ambiente, 
reintroduzindo na cadeia produtiva itens com potencial de reaproveitamento 
que seriam descartados. A reciclagem serve para dar nova vida aos residues, 
evitando o desperdicio, o impacto ambiental e os problemas sanitarios.‘Com a 
reciclagem, urn material que foi jogado na lixeira reciclavel pode virar o mesmo 
produto ou ser transformado em algo com outra utilidade.

0 processo de reciclagem e o metodo mais limpo e eficiente para tratar 
os residues. Ja na parte social, ele e essencial para sustentar milhoes de 
catadores que dependem da venda desses itens reciclaveis para sobreviver e 
manter suas familias.

A reciclagem e fundamental para diminuir a quantidade de residues que 
sao enviados aos aterros sanitarios.

A maioria desses locals ja se encontra super lotado e com seu tempo de 
vida esgotado. Muitos especialistas indicam a pratica da reciclagem como a 
solugao mais viavel para aliviar esses locals. Alem disso, a reciclagem evita a
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Estado de S3o Paulo

GABINETE DO VEREADOR MARCELO DO OAZ

poluigao de ecossistemas e amplia o reaproveitamento de itens que ja foram 
inseridos no mercado, minimizando os impactos ambientais de uma nova 
produgao.

Portanto os catadores pegando as materias reciclaveis nas empresas 
irao ajudar no Meio ambiente, e na sua renda familiar.
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Plenario Ver. Waldomiro dospanto's, 03 de novembro de 2.022.
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C AMARA SV5U MICE PAL DE CAJAMAR
APRQVADO em djiscussao e vota^So umca 
•■ia jjfj. sessao 
com JH._(

O'I / V\ no

favoriWeis 
vofos contrArlosX .)

em

Saulo And^o/RodrigU''-
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