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Comissão de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana

As 15:06 minutos do dia 18 de agosto de 2021, teve inicio a reunião da COMISSÃO

PERMANENTEDE MEIO AMBIENTE que abordará questões referentes a atual situação hídrica

do município. vereador Marcos Papa iniciou sua fala agradecendo à presença de todosc falando

sobre estudos feitos sobre à eficácia nas ações do DAERP, E passando à palavra ao senhor Júlio

Cásar Arantes Perroni que é geglogoe explicau sobre 0 impacto daextração de água do aquifero em

Ribeirão Preto nos últimosanos, bem comoa atual situação hídrica do município. O vereador
Marcas Papa falou sabre a problemática que envolve o uso e a extração da água no munici

Retomando sua apresentação o senhor Júlio expôs o quadre de desperdício hídrico que ocorre na

região de Ribeirão Preto oferecendo altemativas para otimizar o fornecimento de a água no

município, falando sobre as técnicas e dados necessários para o início desses trabalhos. À palavra
foi passada para o senhor Souza tomou a palavra ao parabenizar a Comissão pelos trabalhos,

colocando a Associação Brasileira de Águas subterrâneas. Osenhor Akira agradeceu ao apoio de

todos e elogiou a trabalho feito pelo geólogo Julio. Falou sobre o consumo de água emRibeirão
Preto e sobre os mecanismos de medição existentes, Prosseguiu falando sobre a estrutura para a

esiração de águas em Ribeirão Preto e sobre osplanos para melhoria dos serviços de fornecimento

e áa, Questionado pelo vereador Zerbinato o senhor Akira falou sobre as poços perfurados por

pasiculares, informando que o Daeip cobra o esgoto destes poços. A senhor Olga questionou a

respeito dos dadas formecidas pelo senhor Julio, que à respondeu exibindo dados commétodosde
trabalho que vem sendo utilizados com êxito em outros locais. A senhora Carina questionou o

senhor Júlio sobre as perdas de cada poça artesiano de Ribeirão Preto ao que foi esclarecida, O

vereador Marcos Papa falousobre a falta de cuidado com o esgoto no municípioe sobre comoesta
faltade cuidado compromete as reservas de água do município. À professora Marisa alertou para a

possibilidade da celebração de acordos juntoai Govemo Estadual para o avanço nos trabalhos. O
vereador Marcos Papa ressaltou a necessidade de ações mais efetivas por parte do Executivo

Municipal para a resolução dos problemas levantados. Nada mais havendo foi encerrada à presente
reunião as 17:05 TTyie. /
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