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Protocolo 24.574/2021
Situação em 19/05/2021 10:17: Novo | Código nº 859.947.848.966

Outros
Ofício 06/2021 
Do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Pindamonhangaba – CONDEMA

A Secretaria de Saúde 
A/C do Sra. Valéria dos Santos

Diretoria de Diretor de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 
A/C do Sr. André Marcos Pereira

 

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 solicitar a gentileza do envio das
devidas informações a seguir, sobre coleta e destinação de efluentes orgânicos em nosso município:

Situação: É observado em nosso município a atuação de várias empresas prestadoras de serviço de “limpa fossa”
por veículos pesados (caminhões). 
Ponderações: 
- Qual a relação das empresas cadastradas no município para esse serviço junto a VISA? 
- Qual controle é realizado por Vossa Secretaria sobre as atividades de coleta e destinação final do efluente
orgânico coletado por essas empresas (CNAE 3701-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes, e as atividades relacionadas e definidas via Comissão Nacional de Classificação – CONCLA)?

Agradecemos vossa atenção e auxílio.

Atenciosamente. 
Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 
Gestão 2020 / 2022
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