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REQUERIMENTO Nº 212/2022

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM
RELAÇÃO À COLETA DE LIXO EM NOSSA CIDADE

Fui procurada por moradores da Vila Central e os mesmos
solicitaram nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal, visando informações
com relação à coleta de lixo nas Ruas Cândido Mota, Piratininga, Platina e Hermes Rodrigues
da Fonseca.
Esclarecem os mesmos que foi alterado o horário de recolhimento
do lixo nas vias públicas supramencionadas, porém os munícipes não foram avisados de tal
alteração, o que vem causando transtornos em razão da falta de informação.
Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido
Fernandes, solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta à
Secretaria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente, as seguintes informações:
a) Foi alterado o procedimento da coleta do lixo doméstico na Vila
Central, mas precisamente nas Ruas Cândido Mota, Piratininga,
Platina e Hermes Rodrigues da Fonseca? Se positivo, informar
qual o atual cronograma de coleta e as razões que levaram a
referida alteração.
b) Foi alterado a coleta de lixo doméstico em mais bairros de
nossa cidade? Se positivo, informar quais, especificando dia e
horários da coleta.

SALA DAS SESSÕES, em 19 de maio de 2022.
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