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Outros
Oficio 011/2022 
Do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Pindamonhangaba (CONDEMA)

 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pindamonhangaba 
A/C do Sra. Maria Eduarda San Martin

 
O CONDEMA, vem por meio desta, solicitar o auxílio de Vossa Senhoria para o encaminhamento de proposta de
compra a ser conduzida, conforme legislação vigente, pela Gestão Municipal em favor deste Conselho, tendo como
fonte de recurso para esta solicitação, os valores dispostos via parceria do CONDEMA e a Promotoria de Justiça de
Pindamonhangaba (PJ Meio Ambiente) no Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Município de
Pindamonhangaba – FUNDEMA, conforme esclarecimentos abaixo.

O Conselho vem debatendo e aprimorando desde o início do ano de 2021 sobre a viabilidade de apoiarmos projetos
“existentes” em nosso município voltados as questões ambientais, tendo como amparo o Inciso VII do Art. 3º da Lei
Municipal nº 4.955/2009, ainda embasado e fundamentado pelo Inciso V do Art. 3º da Lei Municipal nº 5.451/2012, onde
como Colegiado, temos o orgulho e a satisfação de lhe encaminhar nossa primeira ação concreta nesse nobre sentido,
através de doação de material, relacionado a abaixo, à Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof.a Eunice Bueno
Romeiro sediada no Bairro Residencial Pasin neste município.
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Lista de material a ser comprado e doado por este Conselho, conforme Solicitação de Doação da APM Eunice Bueno
(documento anexo) a mesma: 
- Luva plástica descartáveis, 2000 unidades, tamanho único, cor transparente, punho sem virola, 100% polietileno,
comprimento mínimo de 27cm, largura mínima de 25cm, luvas não estéril;  
- Pá de plástico, 30 unidades, para coleta de lixo com dimensões mínimas de 24cm de largura por 17cm de
comprimento, com cabo em madeira revestido medindo no mínimo 60cm de                  comprimento; 
- Vassoura de nylon, 30 unidades, com dimensões mínimas da base de 30cm, com cabo de madeira revestido
medindo no mínimo 1,20m de comprimento; 
- Lixeira contêiner, 02 unidades, com dimensões mínimas de 1,40m de altura por 1,20m de largura por 1,40m de
comprimento, volume mínimo de 1mil litros, na cor verde, composição em polietileno de alto impacto, com rodas e freio
estacionário; 
- Pegador de objetos, 30 unidades, em material metálico, com acionamento manual de dispositivo de garra / mão
mecânica, com comprimento mínimo de 90cm; 
- Saco para lixo, 2000 unidades, para coleta de lixo, com volume de 50 litros, composição em polietileno reforçado, na
cor preta.

A referida doação, justificasse no pioneirismo deste Conselho de fomentar e incentivar a iniciativa dos professores e
pais da APM Eunice Bueno, através da doação de materiais necessários as ações socioambientais em andamento junto
e em conjunto aos adolescentes na região do citado bairro com o devido objetivo da conscientização ambiental junto
aos munícipes dessa localidade.

Salientamos que além da legislação citada acima, apresentamos o parecer da consulta formal, via Ofício 024/2021
CONDEMA (Protocolo 58.568/2021 – Via Sistema 1Doc) endereçado a Secretaria de Negócios Jurídicos Municipal
aprovando a referida utilização do recurso disponível no FUNDEMA para o devido fim aqui referenciado, tais
documentos seguem anexos a este ofício / protocolo.

Desde já agradecemos vosso auxílio e atenção.

Atenciosamente,

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba  
Gestão 2020 / 2022 
(12) 99109-9620
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