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Protocolo 24.562/2021
Situação em 19/05/2021 10:04: Novo | Código nº 105.502.888.020

Outros
Ofício 04/2021 
Do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Pindamonhangaba – CONDEMA

A Secretaria de Governo e Serviços Públicos 
A/C do Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino

Diretoria de Limpeza Pública e Resíduos 
A/C do Sr. Pedro Henrique Motta Ribeiro

 

Conforme reunião ocorrida aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, Pauta 04:
Criação de 02 Câmaras Técnicas: Educação Ambiental e Reciclagem / Catadores (individuais e cooperativa). Em
decorrência desta pauta, solicitamos a gentileza do envio das devidas informações a seguir:

- Geração e destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos entre os anos de 2015 a 2020 em toneladas; 
- Geração e destinação dos resíduos provenientes da Coleta Seletiva Pública entre os anos de 2015 a 2020 em
toneladas; 
- Disponibilização do Rotograma da coleta seletiva por bairro com a frequência das coletas; 
- Disponibilização dos itens contratuais com a empresa de prestação de serviços responsável pela coleta dos
resíduos sólidos urbanos que tratam especificamente sobre a realização da coleta seletiva pública municipal.
Ressaltamos que os valores praticados não se fazem necessário de envio, estamos solicitando somente os dados
técnicos que envolvem a referida ação contratada.

Ponderação: o material proveniente da coleta seletiva e destinado para onde? Favor informar o contato do local da
destinação.

Observação: os dados sobre geração e destinação são necessários mês a mês distribuídos pelos anos solicitados.

Agradecemos vossa atenção e auxílio.

Atenciosamente.

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 
Gestão 2020 / 2022

Transparência — Quem já visualizou

Alexsander Rosa Carvalho IP 177.107.81.40 19/05/2021 às 10:04

(via WEB)

Para

SMA - PROT - Protocolo Central, -

Em 19/05/2021 às 10:04 

Alexsander Rosa Carvalho 
· 12 99109-9620 
CPF 201.XXX.XXX-79
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Situação atual: Novo
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