
 
 Câmara Municipal de Votorantim 

“Capital do Cimento” 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 086/18 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por moradores de diversos bairros de 

nosso município, e os mesmos estão reclamando da aglomeração dos lixos em determinados 

locais nas ruas, enquanto aguardam a passagem dos caminhões para a coleta; 

 

CONSIDERANDO que, os lixos aglomerados em determinados pontos da rua em dias normais, 

acabam sendo rasgados por animais, ficando expostos e espalhados na rua, deixando um mau 

cheiro que acaba atraindo moscas, pombas e roedores, propiciando até mesmo que insetos e 

bichos peçonhentos adentrem as residências e tragam diversos tipos de doenças aos moradores; 

 

CONSIDERANDO ainda que, nos dias chuvosos os lixos que são aglomerados nas ruas e 

calçadas, podem ser levados pela enxurrada e adentrarem bueiros, causando o entupimento das 

galerias. 

 

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) A Administração Municipal poderia nos informar qual é a periodicidade para a coleta de 

lixo em nosso município? 

 

b) A Administração Municipal poderia nos informar quais dias e horários que os caminhões de 

lixo estão passando nos bairros para que os munícipes possam estar ajudando a colocar o 

lixo próximo a esses horários para que os mesmos não sejam espalhados nas ruas até a 

coleta efetiva? 

 

c) A Administração Municipal poderia nos informar se existe algum responsável pelo 

planejamento e acompanhamento da coleta nos bairros de nosso município? E se existe a 

possibilidade de colocar mais contêineres espalhados pela rua até sua coleta? 

 

d) Em caso positivo, qual é o prazo para esse estudo e implantação deste recurso em nossa 

cidade? 

 

e) Em caso negativo, o que impede?  

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 3 de abril de 2018. 

 

 

 
MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


