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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 21/2017 

Assunto: Requer informações a respeito da atual situação do sistema público de limpeza urbana no 

Município de Jacareí. 

 

Considerando as constantes reclamações da população, que apontam a 

necessidade de uma política de limpeza mais eficaz e periódica das vias públicas do 

Município, somado ao fato de que vários terrenos públicos e particulares permanecem 

sem manutenção por longos períodos e acabam se tornando verdadeiros depósitos de 

lixo a céu aberto, causando transtornos e preocupação aos munícipes; e 

Considerando ser função primordial do Poder Legislativo “fiscalizar e 

controlar os atos do Poder Executivo”, conforme tutela o inciso XXIII do Art. 28 da Lei 

Orgânica Municipal e os artigos 70 a 75 da Constituição Federal, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Existe atualmente algum estudo em andamento ou realizado sobre os 

serviços públicos de limpeza urbana no Município? 

1.1. Se existe, qual foi o seu parecer? 

2. Foi elaborado algum novo mapeamento dos setores de coleta e 

varrição, e realizada alguma pesagem dos resíduos oriundos dos 

serviços de varrição? 

2.1. Caso positivo, qual foi o seu resultado? 

3. Existe uma avaliação da legislação e da caracterização gravimétrica 

dos resíduos domiciliares atualmente coletados? 

3.1. Caso positivo, no que consiste essa avaliação? 

4. Quais os serviços de limpeza urbana que atualmente ainda estão 

sendo executados de forma contínua e sem nenhuma interrupção no 

Município? 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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5. Quais os serviços que não estão sendo executados atualmente? E 

por quais motivos? 

6. Qual é a atual periodicidade individualizada dos serviços de coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos domiciliares urbanos, da 

varrição e dos serviços complementares de coleta, transporte e 

destinação dos entulhos, coleta e transporte de resíduos de saúde, 

limpeza de feiras livres, podas de árvores e coleta seletiva realizados 

no Município? 

7. Qual foi o gasto nos últimos doze meses com os serviços de limpeza 

pública municipal? E qual o custo mensal atual dos serviços de 

limpeza pública no Município? 

8. Quais os bairros que atualmente contam com os serviços de coleta, 

varrição, limpeza e capina? E quais os bairros que não estão 

recebendo atualmente tais serviços? 

9. Existe algum estudo técnico de avaliação da vida útil da atual área 

utilizada pelo aterro sanitário de Jacareí? 

9.1. Caso exista, qual é o tempo útil estimado? 

9.2. Em caso de saturação da vida útil, existe estudo para a utilização 

de outra área como aterro sanitário no Município? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 2017. 

 

 

 

SÔNIA REGINA GONÇALVES 
(Sônia Patas da Amizade) 
Vereadora - Líder do PSB 


