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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre serviço prestado pela 

EcoTaubaté. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que a EcoTaubaté é uma empresa que fornece 

produtos e executa serviços urbanos buscando atuar com soluções inovadoras; 

 

Considerando que a empresa visa atuar com eficiência e 

inovação na área de serviços urbanos e também busca atingir excelência em qualidade 

tornando-se referência no mercado; 

       

Considerando que hoje a empresa tem 360 funcionários e 99 

equipamentos de pequeno a grande porte, que recolhem cerca de 11.300 toneladas de resíduos 

por mês. 

 

Considerando que a EcoTaubaté é responsável pela coleta e 

transporte de resíduos domiciliares e de feiras livres, coleta hospitalar, varrição manual e 

mecanizada de vias e logradouros, destinação final em aterro sanitário, corte, trituração e 

coleta de poda, roçagem manual e mecanizada, pintura manual e mecanizada de guias, 

limpeza de bueiros, entre outras atividades. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 



REQUERIMENTO 
 

REQ080.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 

 

I- Sabendo que a empresa tem 360 funcionários e diversas 

áreas de atuação, é uma equipe multifuncional ou há divisão de funcionários por setor? Se 

existir a divisão por segmento, solicita-se descritivo de funções. 

II- A EcoTaubaté é responsável pela execução de diversos 

serviços urbanos, como por exemplo, coleta e transporte de resíduos domiciliares e de feiras 

livres, coleta hospitalar, varrição manual e mecanizada de vias e logradouros, destinação 

final em aterro sanitário, corte, trituração e coleta de poda, roçagem manual e mecanizada, 

pintura manual e mecanizada de guias, limpeza de bueiros, entre outras atividades. 

Solicita-se cronograma detalhado – se possível em forma de tabela, onde tenha 

informações de gestão e tempo em que as atividades vão se realizar. 

 

   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 21 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


