
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SEMMA 

 

CRONOGRAMA DE LIMPEZA

Aqui você fica sabendo onde e quando estão sendo realizados os trabalhos de limpeza em 
ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (SUJEITO A ALTERAÇÕES)
 

EQUIPE LOGRADOURO

Falcão 

Praça  

Praça 

Área verde

Área verde

Bela Vista Área Verde

Independência 

Praça  

Praça 

Praça 

 
 
 

• Serão executados somente em áreas públicas, 
município e outras. 

• Em vias públicas (guias e sarjetas) serão executados somente no entorno das áreas citadas; 
• Incluem o roço com auxílio de tratores, podas do gramado, limpeza de guias e sarjetas, 

remoção de detritos da via pública, limpeza do passeio público, podas das árvores, jardinagem 
e remoção dos resíduos gerados na limpeza.

• O cronograma é programado em função das demandas e seguindo critérios da Secretaria.
• Os serviços programados, caso não sejam exe

continuidade na semana seguinte.
A população pode solicitar os serviços ligando para (14) 3234

. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO 

SEMMA – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 

CRONOGRAMA DE LIMPEZA  
 

Aqui você fica sabendo onde e quando estão sendo realizados os trabalhos de limpeza em 
ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (SUJEITO A ALTERAÇÕES)  

DE 08/06/2015 a 12/06/2015

LOGRADOURO  ENDEREÇO 

Praça Samuel Brasil Reis 

 Praça São Pedro 

Área verde 
Rua Waldemar Guimarães 
Ferreira 

Área verde Rua Salvador Filardi, qd 14 

Área Verde 
R: Márcia Andaló Mendes de 
Carvalho (toda extensão) 

Praça Paulina Capriolli 

Praça Capitão Oscar Silva 

Praça Carmelita Santos Souza

Informamos que os serviços de limpeza 

Serão executados somente em áreas públicas, como praças, canteiros, bosque, pertencentes ao 

Em vias públicas (guias e sarjetas) serão executados somente no entorno das áreas citadas; 
Incluem o roço com auxílio de tratores, podas do gramado, limpeza de guias e sarjetas, 

e detritos da via pública, limpeza do passeio público, podas das árvores, jardinagem 
e remoção dos resíduos gerados na limpeza. 
O cronograma é programado em função das demandas e seguindo critérios da Secretaria.
Os serviços programados, caso não sejam executados ou concluídos na semana programada, terá 
continuidade na semana seguinte. 

A população pode solicitar os serviços ligando para (14) 3234-6849 ou pelo E
dara@bauru.sp.gov.br. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Aqui você fica sabendo onde e quando estão sendo realizados os trabalhos de limpeza em 

DE 08/06/2015 a 12/06/2015 

BAIRRO 

Falcão 

 

R: Márcia Andaló Mendes de 
Jd. Rosa Branca 

Vl. 
Independência 

Praça Carmelita Santos Souza 

como praças, canteiros, bosque, pertencentes ao 

Em vias públicas (guias e sarjetas) serão executados somente no entorno das áreas citadas;  
Incluem o roço com auxílio de tratores, podas do gramado, limpeza de guias e sarjetas, 

e detritos da via pública, limpeza do passeio público, podas das árvores, jardinagem 

O cronograma é programado em função das demandas e seguindo critérios da Secretaria. 
cutados ou concluídos na semana programada, terá 

6849 ou pelo E-mail: 


