INDICAÇÃO

DESPACHO

Nº ______________________

EMENTA: INDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO A IMPLANTAÇÃO DE
ECOBARREIRAS NOS CURSOS D’ÁGUA DO
MUNICÍPIO.

SENHOR PRESIDENTE
Considerando a hidrografia de Ribeirão Preto com seus veios urbanos e às margens
do Rio Pardo;
Considerando que a presença de uma cidade às margens de um rio colabora para a
degradação da qualidade das águas;
Considerando que um rio poluído causa repulsa a quem passa por perto. O forte
odor ocasionado pelo acúmulo de lixo e a presença de insetos tendem a afastar o convívio
de pessoas no seu entorno;
Considerando que o processo de despoluição dos corpos d´água requer
responsabilidade e boa vontade não só das empresas e do governo, como também da
população;
Considerando que a despoluição não é um projeto e sim um processo. O projeto
tem um fim, uma hora termina. O processo é algo contínuo, que não termina;
Considerando que as Ecobarreiras são estruturas de baixo custo utilizadas para
conter o aporte de resíduos nos cursos d’água, aproveitando as correntes naturais para
acumular os resíduos, facilitando sua coleta;
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Considerando que a captura desses resíduos sólidos diminui as descargas de lixo
em outros corpos d’água;
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Figura 1: Neste tipo de Ecobarreira, sua estrutura é composta por cordas de sustentação
na parte superior e inferior (tela metálica submersa) e tem seu funcionamento
semelhante a um envelope. Desta forma, os resíduos retidos na estrutura são içados pelo
erguimento simultâneo das cordas (superior e inferior), como ilustrado na Figura 2.
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Por tais razões, encaminhamos ao Executivo Municipal, nos termos permitidos
pelo Regimento Interno desse Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em
forma de INDICAÇÃO, para que o Prefeito Municipal avalie a possibilidade da
IMPLANTAÇÃO DE ECOBARREIRAS NOS CURSOS D’ÁGUA DO
MUNICÍPIO.
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Figura 2: Ilustração esquemática da Ecobarreira. A) Vista frontal da ecobarreira
mostrando a garrafas plásticas envoltas em tela metálica e as barras de ferro utilizadas
para dar sustentação. B) Vista panorâmica demonstrando o processo de içamento da
ecobarreira com destaque para as cordas superiores e inferiores. C) Vista panorâmica da
ecobarreira ao ser içada em fechamento tipo envelope.
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Diante de tudo o que foi consignado, solicitamos atenção e providências do Poder
Executivo Municipal.
SALA DAS SESSÕES, 12 DE MAIO DE 2022

André Rodini
Vereador
Assinado digitalmente por
ANDRE ELIAS RODINI
EXPEDIENTE:
LUIZ 071.699.708-80
Data: 12/05/2022 15:25
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Figura 3: Esquema representando a coleta dos resíduos na ecobarreira.
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