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USUARIO
dina

DATA/HORA 
21/11/2022 13:55:24Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de enviar a esta Casa de Leis, um Projeto que vem de encontro com a 
necessidade da cidade em instalar o sistema de lixeiras subterranean nas 
areas publicas da cidade. CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR'

Inckn'do no exp^diente ck* sessao Ordinaria' 
Realizada ern tjc 
Despacho: vaCv

Sauio AndeiJUSTIFICATIVA ;ues
Pre^id

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que o sistema de coleta 
realizado atraves de lixeiras subterraneas tern inumeras vantagens; auxiliam a 
redugao estrategica de pontos de descarte irregular de lixo, menor risco de o lixo 
entupir bueiros, ausencia de animais mexendo no lixo, evitam o vandalismo, 
contribui para a limpeza das ruas, ausencia de odores, alem da cidade ganhar na 
questao urbanistica e ambiental.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de novembro de 2.022.

LAVIO COMAJO 
Vereador
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Minuta de Projeto de Lei

“Dispoe sobre a implantagdo de lixeiras 
subterrdneas, no dmbito do 
Municipio de Cajamar e dd outras 
providencias ”

Art. 1° - Fica determinada a implanta9ao de lixeiras subterraneas nos logradouros do 
municipio de Cajamar com o maior numero de pedestres como, por exemplo, parques, 
pra9as e denials lugares que esse sistema possa ser instalado.

Paragrafo Unico - As lixeiras subterraneas servem para uma quantidade maior de lixo e 
devem ser lacradas, a de que nao transbordem e nem fiquem com o lixo amostra 
tornando-se atrativo para animais

Art. 2° - O municipio podera estabelecer parceria com entidades sociais, empresas 
privadas ou pessoas fisicas interessadas em financiar a instala9ao e manutenqao das 
lixeiras com direito a publicidade.

Art. 3° - Sao objetivo desse projeto;

I - A preserva9ao da limpeza;

II - A garantia do bom estado de conserva9ao das areas de lazer e logradouros publico 
no geral;

III - Aumento de numeros de lixeira na cidade

IV - Conscientizar a popula9ao sobre a importancia de ter uma cidade limpa, em termos 
de higiene, saude e visando o bem estar de todos.

Art. 4° - 0 lixo depositado nas respectivas lixeiras sera recolhido pelo orgao competente 
do Poder Publico municipal e ou recicladores devidamente autorizados.

Art. 5° - As lixeiras subterraneas serao instaladas de forma gradativa, de acordo com a 
disponibilidade fmanceira do Poder Executive.

Art.7° - O Poder Executive regulamentara a presente Lei no que couber.
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JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem intuito de minimizar os problemas causados pelo lixo, uma vez 
que esse causa entupimentos e estragos de bueiro, principalmente na epoca de chuva, 
devido ao lixo que se acumula e adentra na tubulate de esgoto, assim como outros 
fatores preocupantes que discorremos ao longo dessa justificativa.

0 problema do lixo e o maior causador de obstru9oes de bueiros. For isso, a instala9ao 
de lixeiras subterraneas evitara que as pessoas joguem seus lixos nas mas sem o menor 
cuidado com o meio ambiente, assim como evitara que os detritos entrem na tubula9ao 
causando entupimentos. Certamente a cidade de Cajamar ganhara em qualidade de vida 
e infraestmtura.

Outro fator importante que devemos ficar atentos e com a contamina9ao do solo e a 
gestao de residuos solidos que estao hoje, entre os principals desafios a serem 
enfrentados pelas autoridades pubicas, visando garantir a qualidade de vida nas cidades 
brasileiras. Um dos aspectos mais importantes da gestao desses residuos diz respeito a 
limpeza publica. O lixo deve ser diariamente retirado das mas, ca^adas, pra9as, parques 
e outros logradouros publicos, caso contrario, sua acumula9ao a saude publica, o bem- 
estar do cidadao e a conserva9ao do meio ambiente. O lixo amontoado nas areas 
urbanas pode obstruir as vias publicas e o sistema de escoamento de aguas pluviais, 
assoreando corpos de agua e provocante enchentes fluviais.

Outro grande objetivo desse projeto e o de conseguir um entusiasmo publico da 
popula9ao para fazer de Cajamar uma cidade ainda mais limpa, atingindo tambem os 
seguintes objetivos:

a) conscientizar toda a popula9ao sobre a importancia da limpeza publica em termos de 
higiene e saude, ressaltando que constantes alagamentos sao produzidos por bocas de 
lobo entupidas em razao do lixo jogado nas vias publicas;
b) evitar a prolifera9ao de pragas;
c) conscientizar cada individuo de que ele sendo parte integrante da comunidade, e 
tambem responsavel por manter limpa sua cidade;
d) criar em todos os seguimentos da popula9ao uma motiva9ao tal, que gere 
movimentos e manifesta9oes espontaneas por parte da propria comunidade;
e) mostrar a importancia do trabalho realizado por aqueles que sao os responsaveis pela 
limpeza da cidade;
f) estimular a ado9ao de habitos e atitudes socioculturais, que contribuem para a 
reciclagem do lixo e a limpeza publica em geral;
g) estimular os habitantes de Cajamar a sentirem orgulho comunitario pela limpeza de 
sua cidade;
h) conscientizar a popula9ao de que "por o lixo em seu lugar" com a devida reciclagem, 
e beneficio para a cidade como um todo e, consequentemente, para seus habitantes;
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Ofi'cio n° 247- GP

Cajamar, 01 de dezembro de 2022.

Senhor Prefeito,

Indicagoes de n°s 1078/202^aS 1128/9rwSa c°p‘as autenticas das
dos nobres Vereadores Adllson ptl J^22/ 1'47/2022' de
Candido Silva; Flavio Alves Ribeirtv Izelda rnnraiA ^ndr° D'aS Martins: Ci'eber 
Rodrigo Oliveira Silva; Manoel Pereira" Filho- m VT ?arnauba Cjntra: JeffersonztT • Ta’s ss rsarOrdmana, reahzada no dia 30 de novembro de 2022

Santiago; $aulo 
; apresentadas na 18a Sqssao

, . Aproveitamos a oportunidade nara
elevada est.ma e distinta consideracao renovar nossos protestos de

SAULO ANDEF 
Pres

N/ftODRIGUES

/
/

ncO
Excelentissimo Senhor,
DANiLO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento. n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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AV. PROF. WALTER RIBAS DE A NDRADE,
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www.camaracajarnar.sp.gov.br

e-mail: cmdc@terra.com.br
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