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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Aurélio Nomura

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

São Paulo, 14 de setembro de 2020.

À

Secretaria Municipal da Saúde do Município de São Paulo

R. General Jardim, 36 – Vila Buarque

São Paulo/SP – CEP 01223-011

 

A/C: V. Ex.ª Sr. Edson Aparecido dos Santos

DD. Secretário da Saúde do Município de São Paulo

O�cio CMSP nº 202/2020/CMSP

ASSUNTO: Protocolo para retomada das Cooperativas Recicladoras

 

V. Exª. Sr. Secretário 

 

Ao cumprimentá-lo, cordialmente, venho por meio deste solicitar a V. Exª., informações das
ações tomadas pelo setor responsável em relação aos Protocolos para o retorno dos serviços das
Coopera�vas de Reciclagem do Município, que segundo reportagem presente no
link h�ps://globoplay.globo.com/v/8798051/, relata que houve um aumento de 30% no consumo deste �po
de material, nas residências, durante esta Pandemia, porém seus resíduos estão sendo descartados nos
lixões e aterros sanitários comuns, por falta de autorização que viabilize a retomada deste serviço tão
essencial ao meio ambiente.

Ainda, segundo a reportagem, fábricas que trabalham com esta matéria prima estão tendo
prejuízos enormes, pois não podem parar suas máquinas, como no caso do vidro, mesmo sem a matéria
prima.

Outrossim, solicito a informação de um cronograma para a criação de um Protocolo e
retomada destes serviços, caso os mesmos inexistam.

Certo de poder contar com a pronta atenção e compreensão de V. Exª., renovo os votos de
elevada es�ma e me coloco à disposição.
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Aurélio Nomura
Vereador

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nelson Satoshi Watanabe, Chefe de Gabinete, em
16/09/2020, às 14:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 033178449 e o código CRC 4D423788.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0020288-4 SEI nº 033178449


