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A coleta seletiva de lixo é de extrema importância para a sociedade. Além de gerar
renda para milhões de pessoas e economia para as empresas, também significa uma
grande vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios.
Recentemente a usina de triagem voltou a funcionar, após ter parado as atividades devido
a pandemia e reforma estrutural. Nesse período em que a usina ficou parada, a coleta
seletiva na cidade de Mogi das Cruzes não estava sendo feita, sendo os residuos
recicláveis coletados e jogados juntamente com outros resíduos em aterro sanitário.

Aqui na cidade, somente 4% de lixo reciclável é recolhido, e desse número, ainda
existe uma grande perda devido a separação e coleta de forma inadequada.
Mesmo antes do início da pandemia, já eram utilizados caminhões compactadores para
coleta de resíduos recicláveis, trazendo uma perda ainda maior no baixo número de
resíduos que podem ser reaproveitados.

O uso de caminhões gaiola para a coleta seletiva a torna mais eficaz e ainda auxilia
na proteção dos profissionais da cooperativa atuante no centro de triagem, já que os
resíduos não quebrarão e nem serão contaminados por outros materiais coletados.
Isto posto, indico ao Senhor Caio Cesar Machado Cunha, Prefeito do Município de Mogi
das Cruzes, obedecidas às formalidades regimentais e ouvido o Colendo do Plenário para
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que no uso das suas atribuições viabilize estudos para uso de caminhões gaiola na coleta
seletiva do município.

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 23 de novembro de 2021
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