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REQUERIMENTO Nº 04/2022 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o D. 

Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem 

lhe for responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA 

DE LEIS  informações sobre a limpeza pública do Município, 

atendendo a inúmeros pedidos da população que está muito 

preocupada e carece de respostas sobre a situação da limpeza 

pública do município.  

 

Recentemente foi concretizada a Licitação pra contratação de 

empresa para realizar tais serviços, mas somente os bairros 

Lagoa da Garça um e dois, Loteamento Confiança e Loteamento 

Porto do Sol foram contemplados.  

 
1)Quanto aos demais bairros e Distrito de Esmeralda (que não 

foram atendidos com a Licitação) de que forma serão limpos? 

Existe um cronograma de serviços? Tem equipe e ou servidores 

que trabalham com a varrição, e quais bairros? (apresentar 

cronograma e quantidades de servidores que serão responsáveis 

para cumprir) 
 

1)  O município pretende realizar os mutirões de limpeza, visando 
o combate à Dengue? Com atenção especial aos terrenos baldios, 

casas  fechadas com piscinas no interior. (Apresentar 

cronograma de trabalho, visando o atendimento de todo o 

município) 

 

2) Como será realizada a limpeza e manutenção constante nas 

praças, áreas públicas, institucionais e áreas verdes? Existe 

um cronograma de trabalho? (apresentar cronograma) 

 

3) A Prefeitura pretende realizar operações Cata-Entulho e 

divulgação prévia do cronograma para a população descartar 
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móveis e objetos grandes, como sofás, armários, pneus, restos 

de construção, entre outros resíduos difíceis de descartar com 

o lixo comum? (Apresentar cronograma) 

 

 

A limpeza pública é uma das prioridades básicas de qualquer 

administração, portanto, carece de muita atenção, planejamento 

e organização já que reflete diretamente na qualidade de vida 

das pessoas e evita pragas e proliferação de animais 

peçonhentos. 

 

   
Justificativa: Tais solicitações visam o 

conhecimento desta Augusta Casa de Leis, cujos vereadores têm o 

poder de fiscalização junto ao município. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

03 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Neuza Ribeiro  

Vereadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


