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sexta-feira, 26 de maio de 2017

Operação da Sedema vistoria 732 caçambas

Em dois dias, a Sedema autuou 24 caçambas irregularidades

 

            A Secretaria Municipal de Defesa do Meio

Ambiente (Sedema) realizou nos últimos dias 22 e

23 uma operação para vistoriar as condições e o

registro das caçambas utilizadas principalmente

para o descarte de entulho e material de

construção. A operação foi desenvolvida pelo

fiscais da Divisão de Controle e Fiscalização. Em

dois dias de operação, foram vistoriadas 732

caçambas colocadas em frente as obras de

construção e reformas espalhadas pela cidade.

                       Do total, 24 caçambas apresentaram

irregularidades. 19 por não estarem cadastradas nos registros do sistema de controle da Sedema; quatro por

descordo com o padrão (ou seja, sem as condições mínimas de uso) e uma outra por apresentar numeração

duplicada.

            As empresas que não cadastraram as suas caçambas no sistema foram em multadas em R$ 1.052,94

cada. Aquelas em desacordo com o padrão, multa de R$ 752, 10 reais cada e a outra com a numeração

duplicada, autuada também em R$ 752,10.

            De acordo com Reinaldo Rabelo Filho, da Divisão de Controle e Fiscalização, a  operação é realizada a

cada seis meses. Mas, se houver uma denúncia os fiscais são acionados para fazer a inspeção. A intenção

desta operação foi realmente checar as condições das caçambas, desde a conservação até a pintura das faixas

reflexivas de alerta.

            O secretário José Otávio Machado Menten lembrou que, Piracicaba, tem uma lei que regulamenta o

serviço na cidade que precisa ser cumprida. Ele explicou que cabe à Sedema a fiscalização e o alerta às

empresas da necessidade de se cumprir a lei. Além disso, a Secretaria que tem o controle da deposição de

entulho ou resto de material de construção nos locais corretos. Por isso, é importante, a cada seis meses, as

fiscalizações.

            LEI DAS CAÇAMBAS

            A Lei nº 6962/2010, ou a Lei das Caçambas,

foi criada pela Prefeitura com o objetivo de dar

destinação correta aos resíduos e também para

fomentar o seu reaproveitamento pela reciclagem.

Por meio da lei foi criado o Certificado de

Transporte de RCD, que é um sistema

informatizado que obriga as empresas que

exploram as caçambas façam o registros de seus

equipamentos. Isso fez com que a Sedema tenha o

controle das caçambas desde a sua chegada à

construção até a descarga do resíduos em locais apropriados.

                       Com esta rede de informações, houve um aumento considerável de recolhimento de RDC do

município. Este material é encaminhado as empresas licenciadas para triagem, britagem e reutilização em

obras e na operação tapa-buraco das secretarias, como Semae e Semob, e nas estradas vicinais pela Sema.

            Além disso, com este sistema, a Prefeitura conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de resíduos

de construção civil descartados irregularmente, nos chamados “bota-foras”, onde grupos de “catadores”

informais trabalhavam em condições precárias, causando inclusive grandes danos ambientais ao solo. Por ser

www.flickr.com

Vá para
Sedema
Piracicaba
galeria

Galeria de imagens

Seguidores (10)

Parar de seguir

Seguidores

▼  2017 (107)

►  Outubro (4)

►  Setembro (21)

►  Agosto (17)

►  Julho (15)

▼  Maio (18)

Animais do Zoológico se
exercitam no inverno

Site da Sedema ganha nova
cara

A Sedema informa a
programação semanal de
capinaçã...

Prefeitura terminou poda de
árvores e limpeza da P...

Macacos do Zoo ganham
proteção contra mosquito
tra...

Operação da Sedema vistoria
732 caçambas

Varredeira mecanizada agiliza
a limpeza de áreas v...

Praça da Amizade passa por
obras de manutenção pel...

Sedema realiza poda de
árvores e limpeza da Praça
...

Sedema - Programação
semanal de manutenção de
áre...

Poda das árvores em áreas
particulares

Balanço das chuvas nesta
sexta-feira (19/05)

Sedema na Festa das Nações.

Sedema inicia a construção de
novo ecoponto.

Arquivo do blog

 mais  Próximo blog» giobc35@gmail.com  Painel  Sair

http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/
https://1.bp.blogspot.com/-DLbItYDzfFE/WSiEL0i9aVI/AAAAAAAAEMI/88-DXLkjUMQxyyLa9jfU1ZLFgxxcYcB0wCLcB/s1600/IMG-20170526-WA0028.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CL0WD0osg2I/WSiENXBf_7I/AAAAAAAAEMQ/6ptd74iN2hYI_D88lBvCY6yI8h3dE9dTwCLcB/s1600/IMG-20170526-WA0029.jpg
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/sedemapiracicaba/
http://www.flickr.com/photos/sedemapiracicaba/
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d03115592860676015828\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d07045749271738257937\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d08501821531892020339\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d02083186675161087749\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d06012893314228180377\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04037030276702963238\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d00920663107925061162\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d17804269341073413762\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d02834584473136231163\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d13487015879425017069\x26blogID\x3d8027533425315816423", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/follow.g?view\x3dUNFOLLOW\x26blogID\x3d8027533425315816423",300)
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/10/
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/09/
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/08/
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/07/
javascript:void(0)
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/animais-do-zoologico-se-exercitam-no.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/site-da-sedema-ganha-nova-cara.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/a-sedema-informa-programacao-semanal-de.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/prefeitura-terminou-poda-de-arvores-e.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/macacos-do-zoo-ganham-protecao-contra.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/operacao-da-sedema-vistoria-732-cacambas.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/varredeira-mecanizada-agiliza-limpeza.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/praca-da-amizade-passa-por-obras-de.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/a-prefeitura-atraves-donucleo-de.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/sedema-programacao-semanal-de.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/poda-das-arvores-em-areas-particulares.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/balanco-das-chuvas-nesta-sexta-feira.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/sedema-na-festa-das-nacoes.html
http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/sedema-inicia-construcao-de-novo.html
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=8027533425315816423
https://www.blogger.com/home
http://sedemapiracicaba.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D8027533425315816423%26postID%3D704383540904821005


14/10/2017 Sedema Piracicaba: Operação da Sedema vistoria 732 caçambas

http://sedemapiracicaba.blogspot.com.br/2017/05/operacao-da-sedema-vistoria-732-cacambas.html 2/3

Postagem mais recente Postagem mais antigaPágina inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Postado por Sedema Piracicaba às 16:40 

um sistema inovador tem servido de referência a

muitas outras cidades que tem vindo conhecê-lo.
 
            ECOPONTOS
 
            Para os pequenos geradores de entulho de

pequenas reformas, ou seja, para aqueles que

geram até um metro cúbico de RCD, a Prefeitura

criou os Ecopontos, instalados em diferentes

pontos da cidade e que estão aptos a receber não

só estes resíduos, mas também pilhas, baterias,

lâmpadas fluorescentes, pneus e recicláveis.

                       A Prefeitura possui hoje 9 ecopontos

instalados no

município, um sendo

construído no Bairro

Santo Antônio e

projetos para

instalação de outros.

                       Antes de

contratar o serviço de

caçambas, o

interessado pode

entrar em contato

com a Prefeitura,

pelos telefones 3403-1252 e 3403-1254, para saber

se a empresa que explora o serviço esta regular, ou seja, devidamente, cadastrada na Sedema.
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