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4.  

Senhor Presidetite, 	 EM 

JÕSE FRAWO 	A T1NEZ 

Em resposta ao requeriment 	°- 21.3/13, de utoria 
Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse Legislativõ, 
no qual solicita informações sobré a situação da coleta do lixo domiciliar, 

'informámos a Vossa Excelência com os esclarecimentos dá Secretaria de 
Parceriãs, que: - 

1. A prestação de serviços 'de colëta -de resíduos sólidos e 
demais serviços afins e correlatos, firmado coni. a Construtora Gomes 
Lourenço Ltda., através da concorrência pública 00812010, por período de 36 
meses, tem como objeto: . 

	

- 	. a) Coléta de lixo domiciliar/comercial, recolhimento, 
transporte com caminhões compactadores e destinação em aterro sanitário de 
quantidade estimada de 14.000 toneladas/mês;  

b) Fornecimento e instalação de 45.000 contêineres de 
PEAD, com çapacidade 'de 240 litros e 930 contêineres PEAD, com 
capacidade de 1000 litrós;.' 

- 	 c) Fornecimento e instalação dos contêineres para atender o 
plano de expansão, ( em fase de elaboração); 

d) Execução mensal dos serviços de. higienização dos 
contêiheres em operação; 	 . 	. 

e). Execução dos serviços de manutenção preventiva e 
conetiva dos, contêineres em operação;  

	

• 	'O Substituíçã9 dos cõntêineres destruídos ou extraviados, 
num prazo de 05 dias após solicitaçãQ da fiscalização; 

g) Manutenção em estoque de contôineres para reposição e 
atendimento de situação diversa; 	/ 	.. . 	 - . •. ' 

• -. 	h) Operação de Transbordo, se-necessário;  
i) Transporte do transbordo, se necessário, até disposição 

final; 	 - 
- 	 k) Caminhões coletorei equipados com sistema rádio 

localização.  



Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR JOSÉ ÈRÁNCJSCÕ MARTJNEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
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2. Nosá fiscalização está vistoriando todos os bairros para 
atualizar a situação atual de todos os çontêineres em operação, com isso, 
tèremos cøndições de exigir que, a contratada providencie os serviços 
necessários para equacionar os problemas de falta e troca de recipientes; 

• 	 3. O critério principal . para instalação e reposição de 
contêinerés é a quantidade de casas  habitadas x geração de residuos- 

4.'Os bairros e ruas foram previamente selecionados pela• 
Prefeitura, logicamente-que. foram priorizados os bairros mais antigos e com 
maior demanda, iniciamos pelo centro, bairros centrais e bairros periféricos; 

5. Q munícipe tem 02 canais para reclamações e sugestões, 
através' do telefone 156 e 3228.4000, após o registro da, solicitação, nossa 
fiscalização faz a visita para checar a demanda e sendo positiva, enviamos para 
a contratada, aqual tem prazo médio 'de 05 diasp ara atende-la; 

6. Temos um controle através do sistema 156, através do qUal 
registramos aproximadamente 2.060 solicitações noperíodo de 07 meses; 

7. A manutençãci, .reposição e hiienização dos contêineres 
ocorre S através da setorização da. coleta domiciliar, coméçá-se pela área 
cenfral e. expande-se em direção aos bairros, também são priorizadS as 
ruas/bairros com maior demanda., aqueles onde ocorre mais quebras; 

8. Nossa fiscalização' acompanha cotidianamente os serviços 
prestados, conforme plano de trabalho previamente definido; 

9. Atualmente ,  a cidade conta com 43.910 contêineres 4e 
240 litros e 1.114 contêineres de L000' litros, os quais estão em operação 
em todos as ruas do Centro, bairros da Zona Sul, Leste, Oeste e Norte, 
que tinham demanda até ano de 2010, os bairros novos a partir de então, 
estão previstos para ser atendidos atravé. do plano de . expansão que está, 
em fase dè elaboração. 	. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 	 1 

• 	. 	 Atenciosamente, 


