
%% Câmara Municipal de Ribeirão Preto

DFI-ixi1 nº 838/2021

Ribeirãu Prem, m'. 10 de wtembm de 2011

Para

CETESB

Dirigimo-uns :; prcwnça u;— x >". para encaminhar cópia du

requenmcmo nº 6sz '2021 de uumria da vereadora Gláucia chuce

Sem mais, subscrcvcmnrnns cum p'uleslns dc eslima : consideração

M xTHEUs MORENO
!" Sccrclário

Fla. m



%% Câmara Munici pal de Ribeirão Preto
Estado d

REQUERIMENTO

006425

SENHOR I'kEsIuEhTI,

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

]

!

AW
. REQ! 'R DA AGENI'IA
AMEIE “TAI. (”ETE E AVALIAÇÃO DE
SL*SPEÍTA DE DESCARTE FREQLLNTE DE
ESGOT ) M) RIO PARDO

que iamos procurados por muníCIpeS que possuem
propnedadês próxImas ao no Pardo em ,um de 2021, que
solIcIIaram provldénoIas da Agêncla AmblemaI CETESB
quantu a suspena de descarte de esgoto dwetamenle no
IeIIo do Rm Pardo,

Due nos fo, Iniormado & envIado um video ainbuidu a
prahca de uescane de esgoto no Rio Pardo por pane da
ETE oaypayama ncurréncIa é comum no penodu "mumu

que esta ação além de causar a morte da fauna e flora
local, o que é cºns-deram: um uma ambenIaI, promove
um odor félzao Insuponável para os mºradores do enlnmm

que no dIa uma/2021 as meo, repeuurse a Ilberaçâo pur
pane da ETE Calçar; de material com aparêncva de esgum
não tratado e odor exIremameme fenda dIreIamenIe no
Iam do no que foram mmados pur muniCIpeS,
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ª Câmara Municipalde Ribeirão Preto

REQUEREMOS, na forma regmemm após ouwdc o douto menano, Sejª
ohmado & Direção da Age-uma Ammemal da CETESB de
Marés Preto , Iacahzada à Av Preswdenle Kennedy 176
meuàma Rmenrão Fªrelo , sp CEP mcgôrsso para que
avahe em easter de urgénma estas supostas
:onlammações repemwas da Rn: Pardo, e para adote as
medidas que Conside'af necessànas Após sela dado
relomo ; esta Casa de Las

SALA DAS SESSÓESv 09 DE SETEMBRO DE 2021
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