
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.575/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 29 de dezembro de 2022.

Referente: Indicacao n° 1114/2022
18a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
29/2023

USUARIO
martha

DATA/HORA 
09/01/2023 16:46:13Senhor Presidente

Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao a Indicagao n° 1114/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Flavio Alves Ribeiro, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos meio de seu MEMO SMISP N° 

3448/2022, copia anexa.

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

Atenciosamente,

/

DANILO iSA MACHADO 
Prefeito Municipal

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

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



CAJAMAR
PREFEITURA

INFRAKSTBUTURA f SERVI^OS PUBUCOS

Cajamar, 20 de dezembro de 2022.
MEMO SMISP N» 3448/2022
A
Secretaria Municipal de Governo 
Departamento Tecnico Legislative 
A/C Henrique Schunck Costa 
Ref.: Memorando N23281/22 - DTL/SMG 
Assunto: indicate 1114/22 
Vereador: Flavio Comajo

Prezado Senhor (a),

Em atengao ao memorando supracitado, temos a informar iremos realizar estudo 

de viabilidade, bem como avaliar o custo para implantagao da referida solicita?ao.

Aproveitamos para externar nossos votes de elevada estima e distinta considera^ao. 

Atenciosamente,

de Oliveira
Diretor Municipal de Infraestrutura e Services Publicos

Eng.

(11)4446-7841 - PRA£A JOSI: RODRIGUES DO NASCIMENTO, 30 
CENTRO - CAJAMAR / SP - CEP 07752-060
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Estado de SSo Paulo

GABINETE DO VEREADOR

INDiCACAON0 1114/2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMapSenhor Presidente
PROTOCOLO
3046/2022

DATA / HORA 
21/11/2022 13:53:24

USUARIOSenhores Vereadores. (dina

^ndico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado
que estude junto a^Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
dc; env/iar a esta 'w-asa de Leis, um Projeto que vem de? encontro com a 
i lecessidade da cidade em instalar o sistema de lixeiras subterranean 
^reas publicas da cidade. ” ' ... ....  .... *.....

?s.nas..........
|CAMARA MVMCmVi. Of. CAJAiW-.--
Mridui’co '< •
1
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............ ...... .......yL....

Sriuic Anoefei^rj^H'’' t:-.
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JUSTIFICATIVA

I,,

/ /
i/

Justilico a presente indicagSio, tendo em vista que o sistema ae coleta 
realizado atraves de lixeiras subterraneas tern inumeras vantagens; auxiliam a 
redugao estrat^gica de pontos de descarte irregular de lixo, menor risco de o lixo 
entupir bueiros, ausenoia de animais mexendo no lixo, evitam o vandalismo, 
contribui para a limpeza das mas, ausencia de odores, al6m da cidade ganhar 
questao urbanfstica e arnbiental.

na

Plen£rio Ver. Waldomiro dos Santos, 21 de novembrc de 2.022.

OtPARTAMENTO TEcniCO 
_ LEGISLATIVO 
R-ecetiido l\e nn

0 7 DEZ Z02?
♦FLAVIO COMAJO 

Vereador

Agente Administra 
RE: 16.910

Avenicia Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Estado de Sao Paulo

GABIMETE DO VEREADOR.

Minuta de Projeto de Lei

“Dispde sobre a implantagao de lixei’YJs 
subterrdneas. no dmbito do 
Municipio de Cajamar e dd outran 
providencias "

Ait. 1° - Fi.ea determinacla a implantagao de lixeiras subterraneas nos logradouros do 
municipio de Cajamar com o maior numero de pedestres como, por exemplo, parques. 
pranas e cemais lugares que esse sistema possa ser instalado.

Paragrafo Unico — As lixeiras subterraneas servem para uma quantidade maior de lixc e 
devem ser lacradas, a de que nao transbordem e nem liquem com o lix.o aunostra 
tomando-se atrativo para animais

Art. 2° - O municipio poderd estabelecer parceria com entidades sociais, empresas 
pnvadas du pessoas fisicas interessadas em financiar a inslalapdo e rmuautencuo das 
lixeiras com direito a publicidade.

Art. 3° - SSo objetivo desse projeto;

I -- A preservapao da limpeza;

II - A garantia do born estado de conservay&o das areas de lazer e logradouros publico 
no geral;

III - Aumento de numeros de lixeira na cidade

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

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

Art. 5° - As lixeiras subterraneas serSo 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.

Orr)
0 7 ?Mi (

St : AoM,chell£AlveS ' 
-tp^-^^inistrativo 

16.910
Recebido Pn,

.9OA/^t|J|^to0B^fessor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 •• Cajamar - Sao Paulo
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JUSTIFICATIVA

/4 /L_u.u'/f ^
Micti^lJeAlves 

Agente Administrative 
RE: 16.910
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^Sle Prejeto de lei tem imuito de minimizar os problemas causados pelo lixo 
que esse causa entupimentos e estragos de bueiro, principalmente na epoca de chuva, 
devidc ao dxo que se acumula e adentra na tubula^ao de esgoto, assim como outros 
fat ores preocupantes que discorremos ao longo dessa justificativa.

O problema do lixo e o maior causador de obstRi9oes de bueiros. For isso, a inslalaf.So 
de lixeiras subterranean evitara que as pessoas joguem sens lixos nas ruas sem o menor 
cuidado com o meio ambiente, assim como evitara que os detritos enlrem na tubulaygo 
causando entupimentos. Certamente a cidade de Cajamar ganhard em qualidade de vida 
e infraestnjtura.

Outre fa tor importante que devemos ficar atemos e com a contamina9ao do solo e a 
gestao de residues so lidos que estao hoje, entre os principals desafios 
enfrentados pelas autoridades pubicas, visando garantir a qualidade de vida nas cidades 
bitisheiras. ^os aspectos mais importantes da gestSo desses residues diz respeito a 
limpeza publica. O lixo deve ser diariamente retirado das ruas, ca^adas, pra9as, parques 
e outros legradouros publicos, case contrario, sua acumuIa9&o a saiide publica, o bem- 
estar do cidadao e a conserva93o do meio ambiente. O lixo amontoado 
mbanas pode obstruir as vias publicas e o sistema de escoamento de aguas pluviais, 
assoreanao coipos de agua e provoeante enchentes fluviais.

Ouiro gran.de objetivo desse projeto e o de conseguir um entusiasrno publico da 
popula9ao para fazer de Cajamar uma cidade ainda mais limpa, atingindo tambern os 
seguintes objetivos:

, uma vez

a serein

nas areas

a) eonseientizar toda a popuiayao sobre a importancia da limpeza publica em terrnos de 
higiene e saiide, ressaltando que constantes alagamentos sa.o produzidos por bocas ce 
lobo entupidas em razilo do lixo jogado nas vias publicas;
b) evitar a prolifera9ao de pragas;
e ) eonseientizar cada individuo de que ele sendo parte integrante da comunidade. e 
tambern respons&vel por inanter limpa sua cidade;
d) criar em todos os seguimentos da popula9ao uma motiva9§o tal, que gere 
nio\ imentos e manifestedces espontaneas por parte da propria comunidade;
e) moslrar a importancia do trabalho realizado por aqueles que sao os responsaveis pela 
limpeza da. cidade;
i) estiraular a ado9So de habitos e atitudes socioculturais, que contribuem para a 
recielageir. do lixo e a limpeza publica em geral;
g; estimulcir os habitantes de Cajamar a sentirem orgulho comunitario pela limpeza de 
sua cidade;
h) eonseientizar a populaqao de que "por o lixo em seu lugar" coin a cievida reciclagem. 
e beneficio para a cidade como um todo e, consequentemente, para sens habitantes:

Avenida Professor Waiter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Estado de SSo Paulo

GAB1NETE DO VEREADOR

ontade da popuIa9ao de tomar Cajamar como exemplo de cidade lira pa e

Propoiiho o presente Projeto de Lei e manifesto minha confianca na compreensao de suai 
idevaiite importancia, rogando pela aprova9ao pelos nobres vereadores dessa Casa de

i) estimulax a v 
bem cuidada.

Pienario Ver Waldomiro dos Santos, 21 de novernbro de 2022

" FLAV.10 COMA JO
•j

v VEREADOR

PP-PARTIDO PROGRESSIST'A
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Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paolo


