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Ilustríssimo Senhor Doutor

Promotor de Justiça
Wanderley Baptista da Trindade
Junior

Eu. Elson Tadeu de Paula,
Preto-SP, à rua Aurora Mariajornalista, morador desta cidade de Ribeirão
Planalto Verde |, natural de Caravelle Lopes 184 apartamento 3, bairro
Passos-MG, 56 anos. RG
na condição de municipe
e contribuinte deste município.13.771.724-6/SP,
destas linhas. MANIFESTAR
venho por meio
minha

objeção a
Ecoponto na região oeste da
cidade pelos motivos implantação deste
que aponta abaixo:

-A enca'cia

deste projeto já esta'
comprometida, pela falta de serviços
bàslcos que a Prefeitura de
Ribeirão Preto deveria
estar ºferecendo
população há tempos, como
por
exemplo,
a
coleta
de massa verde
(galhos e restos de
podas), móveis usados,
entulhos, restos de

%]

nestes Ecopontos, de funcionários
quahficados para receber
materiais descartados. e também
os
de vigilância 24 horas
entorno, para evitar descartes
no local e
irregulares.

'O projeto lambém não esclarece
a
descanadcs, assim como, não informa destinação dos materiais

ali

as regras para o devido descarte.
assim como, também não oierece
nenhum
nas áreas escolhidas para as implantações estudo de impacto ambiental

-Sabemos que este projeto já

e' realidade
no Brasil, ejà está implantado
em muitos municípios brasileiros,
inclusive na capital do nosso
porém, nestes casos, a ineficácia
estado,
é muito mais
eficiência. Sendo assrm,
presente
que a
que garantias a atual administração
de' à população
municipal
e às comunidades

dos bairros que receberão
Ecoponlos, que o problema não
estes
se repetirá em Ribeirão Preto?

massa verde, móveis usados. etc,
passe a acontecer nesta cldade, da
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Prometidos em 2017, ecopontos de Ribeirão Preto devem
ser instalados neste ano
Anúncio da pnmeira fase de instalação será feito nesta sexta-feira, 25, pelo
prefeito Duarte Nogueira
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anúncio será feito pelo prefeito Duarte Nogueira

O

(PSDB) e o secretam: interino de

Obras Públicas, Luiz Eugênio Scarpino. na Avenida Monteiro Lobato, na 'lila Virginia
No ultimo dia 16 de setembro, foi divulgado que a Zonstrutora Construierto venceu
a licitação do Executivo para a construção de seis novos ecopontos. 0 v» or total da
obra e' estimado em R$ 1,7 milhão. Segundo o governo, os pontos de descarte serão
implantados nos seguintes locais:

Avenida Ettore eAurora Coraucci,)ardirn Orestes Lopes de Camargo
2 rAvenida Monteiro Lobato com Rua Arthur Ramcs
3 , Rua Guará com Rua Mococa
4 , Rua Poeta Fernando Pessoa com Aranda Alªredo Ravaneii
5 - Rua Odilon Arcêncio com Rua Antonio Ventura Araújo
6 - Avenida Virgílio SOElI'ã com rua Alexandre 5 li
1

-

Os seis ecopontos fazem parte da primeira etaua ao projeto A Prefeitu'a estuda. no
futuro, ampliar a área de cobertura para o restante da cidade.

Abaixo da demanda
site da Prefeitura de Ribeirãc Preto, no dia io ceiane ro de 2017,
a recém empossada secretaria do Meio Ambiente constatou que os sei; ecopontos
na cidade eram insuficientes para atender à demanda.
Em publicação no

”Estudos mostram que são necessários oito novos ecopontos, Ja' que os seis atuais
são insuficientes diante da quantidade de “XD reciclável (materiais r&ap'OVEIÍáVEiS
pela indústria, como plástico, papel, papelão, aruminlo entre outros)", cc nsta no

texto.

declarou que a instalacao aos novos ecopontos começaria
no segundo semestre de 2017. Com a instalação dos novos pontos de coleta. o
governo espera resolver o problema na Cidade
Na ocasião, o Exetutivo
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Mem Ambiente

Prefeitura licita implantação de seis
ecopontos
Ecopontos substituirão as caçambas sociais

existentes e serão destinados à entrega
voluntária de inservíveis e resíduos diversos
pela população
mº
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pneu-;, madevras, recicláveis & massa verde, por exemplo

nun; Www nbewunpm'n gp gu/ nr/pnnauRaimi'pvs154Kularhulaàmphnlamndsruwsecºwnlas

1/2

mmm rrmrmr

19/12/2015

A

de

Natação ocorreu na modalmde

tomo vencedora a empresa Cºnzl'
valor global de

R$

1.727.587,

.

thra

mano Prem

:orrênua Puthca

e *eve

.Éonstrucerlc Erreh.

[:

uma eumomia de F5 579 2.

o

1
A

frente ao valor estlmado, de R$ 2 'CE— ???,02, A HQ'nclogaça do
resuhado da (lotação fm pubhcaia %er. sexta-ferra rzr: no D no
oncsal do Mumcíplo,

subsmurrãa as Laçunhas Somas exrszema &
contarão com guarita cobena, pano para :olocaçêo de :nçamb s e
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Localização dos Ecopanlos:
Ecoponto 1 , Cj. Hab, Aíexandre Ralbc (Proxrma ao Pq 'amJoi, “ ,
Substltmção de (açamba soc a!)
Ecupnma 2 -Jd. Centenário (Em '»rente
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