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Ofício n.o 273/2018-GP

Jacareí, 4 de junho de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 55/5112018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 24 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 24 de maio de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 94/18, de autoria da Vereadora Lucimar

Ponciano, venho prestar as seguintes informações:

1. Conforme respondido no Pedido de Informação nO 38/18, encontra

disponível no site da prefeitura, na aba "cidadão" - "serviços" o "calendário de serviços

da Secretaria de Meio Ambiente", com a periodicidade e a localidade da prestação de

serviços de coleta.

2. A Administração Pública tem projeto de ampliação da coleta seletiva

no Município para o segundo semestre de 2018. Desta forma, os bairros Jardim Portal,

Jardim Esperança, Nova Esperança, Nova Jacareí, serão contemplados.

3. De acordo com a tabela abaixo demonstra-se a média mensal dos

recicláveis coletados porta a porta em aproximadamente 50% do Município. Neste

quantitativo não estão inclusos os recicláveis coletados nos 9 Locais de Entrega

Voluntária do Município.

O destino dos materiais recicláveis coletados no Município por meio da

concessionár ia de limpeza pública é a Cooperativa RECICLA JACAREI, que mantem

convênio com o Município.
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Resíduo Seco
Mês - 2017 (mês/kg)

Janeiro 136.000

Fevereiro 97 .000

Março 103.000

Abril 11 8.670

Maio 145.230

Junho 13 8.280

Julho 146.270

Agosto 151. 330

Setembro 155.010

Outubro 154.930

Novembro 155.810

Dezembro 199.300

Resíduo Seco I

Mês -2018 (mês/kg) I
Janeiro 203.370

Fevereiro 149.840

Março 170.100

Abril 162 .810

4. A Secretaria de Meio Ambiente, está elaborando os estudos

necessários para ampliar o número de Cooperativas de Catadores, dividindo o

território municipal em regiões, e para tanto está iniciando em conjunto com outras

Secretarias e Autarquias o procedimento para Elaboração da Revisão do Plano de

Saneamento Básico do Município de Jacareí, no qual, serão feitos estudos de

viabilidade, bem como atualizará a estatística municipal, que trará a base para

finalização dos estudos e direcionará a elaboração das diretrizes necessárias para a

criação de novas cooperativas, sempre em cumprimento à Lei 12.305/10 que trata da

Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Outrossim, a Administração do Município de Jacareí está elaborando o

Edital para Chamamento Público para selecionar a primeira cooperativa de materiais

eletrônicos do Município, que receberá dos LEV's os materiais eletrônicos neles

descartados.
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5. A Administração Pública possui o cadastro de catadores de material

reciclável da Cooperativa Recicla Jacareí, sendo atualizado o cadastro conforme as

exigências constantes na prestação de contas.

Atenciosamente ,

~o(;__~
--- IZAlAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

WILLDS ENDES STAHN
Secr rio Adjunto de Governo

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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