Cindy GENOVESE

Beausoleil, le 5 de outubro de 2021

Adjointe déléguée à l’Environnement - Mobilités Espaces Verts - Aménagements Paysagers et Urbains

Senhoras e senhores
Comerciantes da Vila de Beausoleil

Mail in english :
Posto in italiano :
Courrier en français :

Assunto: Gestão de resíduos e luta contra a incivilidade
Senhoras e senhores,
A cidade de Beausoleil está comprometida com um processo de melhoria do ambiente
de vida em termos de gestão de resíduos e combate à incivilidade.
Um inventário do Município em colaboração com o CARF evidencia uma situação preocupante
em termos de lixões ilegais de todo o tipo (transbordamentos de contentores, pilhas de sacos de lixo
à volta dos contentores, resíduos volumosos), o que nos leva a relembrar os regulamentos relativos
para a gestão e eliminação dos seus resíduos.

Em anexo, você encontrará um poster que resume este regulamento, que recomendo que
você afixe em seu negócio para você e seus funcionários.
Sob nenhuma circunstância os seus resíduos, sejam eles quais forem, devem ser
colocados no domínio público de forma anárquica, nem no solo, nem perto de pontos
de colecta voluntária.
A cidade de Beausoleil está envidando todos os esforços para garantir o cumprimento
dos regulamentos mencionados acima. É neste contexto qu’as operações de vigilância
rodoviária pública são realizadas pela Polícia Municipal. Os depósitos ilegais apurados são
objecto de investigação para identificação com vista a multar o (s) autor (es), nos termos do
Código Penal, com multa até € 1.500.
Esteja certo da determinação do Município em levar a cabo esta acção, cujo sucesso é,
sem dúvida, de interesse comum, uma vez que se inscreve na vontade de melhorar o ambiente
de vida dos seus concidadãos mas também de valorizar o seu património. Bem como os seus
negócios.
Por último, convencido de que também pode ser fonte de propostas, o Município deseja
convidá-lo a participar num congresso de cidadãos sobre o tema. Abaixo está o formulário de
inscrição que você pode preencher e enviar online ou deixá-lo na prefeitura.
Desejando boa recepção desta carta, queiram aceitar, Senhoras e Senhores, os protestos
da minha mais elevada consideração.

ACORDO DE CIDADANIA
Terças-feiras, 9, 16, 23, 30 de novembro e terça-feira, 7 de dezembro, das 18h às 19h30
FICHA DE CANDIDATURA
Se você deseja participar do desenvolvimento de medidas para
melhorar a limpeza da cidade, aqui está o formulário de inscrição
para preencher e enviar para a prefeitura ou preencher e enviar
online usando este QRcode antes de 31 de outubro.
Durante esta convenção, você terá a oportunidade de discutir
com os atores responsáveis pela limpeza da Cidade: à Secretaria de
Qualidade de Vida e Desenvolvimento Sustentável do Município, a
Polícia Municipal e também o CARF.
É necessário pedir-lhe algumas informações para ter um painel representativo de
comerciantes. No entanto, de acordo com as leis "Informatique & Liberté" e "RGPD", a
Câmara Municipal de Beausoleil compromete-se a utilizar estes dados apenas como parte da
análise de candidaturas a esta convenção de cidadãos. Ao final, todas as coordenadas serão
apagadas.
1. Concordo que meus
dados serão usados
apenas dentro da
estrutura da convenção de
cidadãos sobre limpeza
2. Estou disponível às
terças-feiras, 9, 16, 23, 30
de novembro e terçafeira, 7 de dezembro, das
18h às 19h30

 SIM
 NÃO

 SIM
 NÃO
 NÃO SEI
Número de telefone :………………………………

3. Os meus contactos :

4. Meu Comércio

5. Minha empresa está
localizada :

Morada :……………………….……………….......
E-mail :……………………………............................
 Comércio de venda de alimentos
 Comércio de venda de produtos não alimentares
 Comércio de serviços
 Empresa de construção civil
 Outro :………………………………….........
 Moneghetti
 Centro de vila
 Ténao
 Outro :…………………………………........

Obrigado por disponibilizar o seu tempo para a melhoria do ambiente de vida da cidade de
Beausoleil. Após sua inscrição, você será informado posteriormente se ela foi seleccionada.
Mail dédié : conventioncitoyenne@villedebeausoleil.fr

