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Alexsander Rosa Carvalho Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município - Pinda-
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Para: condema@pindamonhangaba.sp.gov.br

Prezado(a) Sr(a) Alexsander Rosa Carvalho 

CONFIRMAMOS O RECEBIMENTO DE SUA SOLICITAÇÃO de acesso a documentos, dados e informações. 
Anote o número do seu protocolo: 392992122607      Data: 17/11/2021 
Órgão/Entidade:  Companhia Ambiental do Estado de Sâo Paulo 
SIC:  Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 
Forma do recebimento da resposta: Correspondência eletrônica (e-mail) 
Solicitação: 
Ofício 027/2020 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB  

Conforme reunião ocorrida aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, onde foi abordada o
anseio por informações sobre as reais condições do Aterro Sanitário e Aterro de RCC \ Inertes ambos no Município
de Pindamonhangaba, vimos através desse, encaminhar a CETESB, solicitando encarecidamente as "vistas de
processo" ao Processo nº 03/00543/20 de forma eletrônica. 

Desde já, registramos nosso apresso e estimas a Vossa Instituição e seus Colaboradores.  

Atenciosamente,  

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 
Gestão 2020 / 2022 
(12) 99109-9620 

O seu pedido de informação deverá ser processado no prazo de 20 (vinte) dias, conforme estabelecido no § 1º do
artigo 15 do Decreto nº 58.052, de 16/05/2012, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante
justificativa expressa, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo. Aplica-se o disposto nos artigos 91 e 92 da Lei
Estadual nº 10.177, de 30/12/1998, conforme previsto no artigo 22 do Decreto nº 58.052/2012. 
Dentro deste prazo o interessado será informado, também, sobre a data, local e modo para se realizar a consulta,
efetuar a reprodução ou obter a certidão, ou sobre as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do
acesso pretendido.

Atenciosamente,

SIC.SP 
Governo do Estado de São Paulo


