Câmara Municipal de Taubaté
ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO
Requer autorização para realizar audiência pública para
debater sobre descarte e situação de aterros em
Taubaté.
Senhor Presidente,
Estivemos reunidos no dia 25 de maio com representantes da categoria dos
Caçambeiros de Taubaté. São 26 Caçambeiros regularizados, e que não têm local apropriado
para o descarte de entulho.
A única área pública disponível para o descarte dos restos da construção civil
está saturada e não comporta mais entulho, que é a Alfa Ambiental.
Precisamos debater com a Prefeitura sobre a disponibilização de novo espaço
para que os resíduos sejam depositados e reciclados.
O trabalho executado por eles é de extrema necessidade para o Município,
pois os munícipes pagam para que seus resíduos de obras sejam descartados, não gerando
custo algum para o Poder Público.
Caso aconteça de não ter um espaço adequado para que os Caçambeiros deem
um destino final aos resíduos, a situação será de extrema gravidade, pois são descartados
cerca de 30 toneladas/dia.
Assim sendo, REQUEREMOS à D. Mesa Diretora, ouvido o Plenário, nos termos
da Resolução nº 160/2011, autorização para a realização de Audiência Pública, a ser presidida
por este Vereador, visando debater a situação dos Caçambeiros da Cidade, para encontrar
uma solução de interesse deles, da Administração Municipal e de toda a cidade.
Para tanto, solicitamos:
- Utilização do Plenário no dia 20 de junho de 2022, das 14h às 17h;
- Transmissão da Audiência pela TV Câmara;
- Cobertura da Assessoria de Imprensa
- Serviço de Copa.

Vereador Paulo Miranda (MDB)

_________________________________________________________________________
Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Telefones: 3625 9533 e 3625-9507
E-mail: vrpirulito@camarataubate.sp.gov.br – Siga no Facebook/Instagram: Moises Pirulito
Autenticar documento em http://camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br/autenticidade
com o identificador 350035003500360033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Assinado digitalmente por PAULO DE TARSO
CARDOSO DE MIRANDA:01947835882 Data:
26/05/2022 14:50:58

Vereador Moises Luciano Pirulito (PL)

Assinado digitalmente por MOISES LUCIANO
PEREIRA DOS SANTOS:29094684888 Data:
26/05/2022 16:15:51

Plenário Jaurés Guisard, 26 de maio de 2022.

