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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

SG  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 214/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca da coleta de lixo doméstico na região do Jardim Paraíso e da não 

realização do serviço no dia 8 de dezembro próximo passado. 

 

CONSIDERANDO que recebemos várias reclamações com relação à 

coleta de resíduos sólidos no Jardim Paraíso; 

CONSIDERANDO os horários alternados que estão sendo realizadas as 

coletas, sem um padrão, causando transtornos aos moradores que deixam lixos na frente 

de suas casas e, com a demora da coleta, muitas vezes, são rasgados por cachorros da 

rua e acabam ficando sem recolher; 

CONSIDERANDO que no Jardim Paraíso temos muitos moradores e 

comércios que necessitam da coleta e que, conforme relatado por moradores do bairro, 

no último sábado, dia 8 de dezembro, a coleta não foi realizada e em vários pontos os 

lixos estão nas lixeiras aguardando para serem retirados, 

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. Qual a programação da coleta de lixo para a região do Jardim 

Paraíso? Informar dias e horários previstos. 

2. Qual o motivo de, no dia 8 de dezembro, não ter sido realizada a 

coleta no bairro?  

3. Todos os bairros com coleta nesta data foram prejudicados? 

4. Se a ocorrência do fato foi por conta do feriado, por qual motivo não 

foi avisado para a população? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2018 

 

 
JUAREZ ARAÚJO 

Vereador - PSD 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


