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REQUERIMENTO Nº 452/17  

 

 

CONSIDERANDO que, temos em nosso município bairros com ruas sem residências, ruas estas 

consideradas "pontos viciados de descarte", quer seja de lixo doméstico despejado por 

moradores de bairros vizinhos, ou, por caçambeiros, que se aproveitam de locais afastados e de 

pouco movimento para depositarem seus entulhos; 

 

CONSIDERANDO que, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem fiscalizado (em 

horários alternados) pontos que são alvos de descartes irregulares, pois existe no município, uma 

legislação que proíbe deposição irregular de lixo e entulhos em toda cidade; e, quem for 

flagrado, desrespeitando essa proibição deve ser autuado e responder na forma da Lei; e, 

 

CONSIDERANDO também, que sabemos da existência de um projeto que prevê a implantação 

de quinze ecopontos, para Votorantim, o que poderá diminuir parcialmente os descartes 

irregulares, visto que, os ecopontos deverão receber materiais como: resíduos domésticos, 

resíduos da construção civil de pequenas reformas e obras; resíduos volumosos (colchão, 

geladeira, sofá etc); pneus inservíveis; lâmpadas fluorescentes; resíduos eletrônicos; pilhas; 

baterias e materiais recicláveis). 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe um projeto para a instalação de ecopontos para atender os diversos bairros de nosso 

município, e assim, melhorar a condição da deposição correta dos detritos, auxiliando o 

meio ambiente e contribuindo para uma cidade mais limpa? 

 

b) Há em nosso município algum local apropriado para a deposição de entulhos de caçambeiros 

que residem em nosso município e que trabalham de forma autônoma? 

 

c) Poderia ainda, a Administração Municipal juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e 

a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), fazer um estudo técnico, 

visando o reaproveitamento do aterro desativado no Bairro dos Morros, para assim atender 

os caçambeiros de nossa cidade? 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de novembro de 2017. 
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