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Protocolo 24.572/2021
Situação em 19/05/2021 10:12: Novo | Código nº 691.957.155.762

Outros
Ofício 05/2021 
Do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Pindamonhangaba – CONDEMA

 
A Secretaria de Governo e Serviços Públicos 
A/C do Sr. Ricardo Alberto Pereira Piorino

Diretoria de Limpeza Pública e Resíduos 
A/C do Sr. Pedro Henrique Motta Ribeiro

 
Conforme reunião ocorrida aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, Pauta 05: Análise
de procedimento a ser conduzido: coleta e destinação de efluentes orgânicos / aterro sanitário (recebimento de
resíduo de construção civil / área alagada). Em decorrência desta pauta, viemos relatar e solicitar a gentileza do
envio das devidas informações a seguir, conforme situações observadas e registradas em 10/04/2021 no interior do
Aterro Sanitário Municipal:

Situação 01: foi observado a disposição de Resíduos de Construção Civil (RCC) no interior do referido aterro. 
Ponderação:  Por não ser o local adequado para a disposição do referido resíduo, gostaríamos de conhecer qual
condição levou o recebimento dos mesmos e se essa condição é pontual ou frequente no aterro sanitário?

Situação 02: foi observada a disposição de Resíduo Verde (podas de árvores e/ou capina) no referido aterro. 
Ponderações: 
- Por não ser o local adequado para a disposição do referido resíduo, gostaríamos de conhecer qual condição levou
o recebimento dos mesmos e se essa condição é pontual ou frequente no aterro sanitário? 
- Existe processo de compostagem para esse resíduo em nosso município desenvolvido por Vossa Secretaria?

Situação 03: foi observado o acúmulo de água em 02 (dois) pontos distintos no interior do aterro municipal. 
Ponderações: 
- Esse acúmulo de água e pontual ou frequente no aterro sanitário? 
- Qual o plano de ação a ser seguido nesses casos?

Para a ilustração das situações pontuadas acima, seguem os registros anexo.

Agradecemos vossa atenção e auxílio.

Atenciosamente. 
Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 
Gestão 2020 / 2022
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Transparência — Quem já visualizou

Alexsander Rosa Carvalho IP 177.107.81.40 19/05/2021 às 10:12

Situação atual: Novo
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