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CAⅣlARA TECNICA

PARECER N"O I /20 I 8/CTICBHRLC
Interessado: Comit€ da Bacia FIidrogr6fica dos Rios Lontra e Corda

De acordo a solicitagfio do Comit6 da Bacia Hidrogr6fica dos Rios Lontra e
Clorda para alender a uma solicitagdo de apoio do municipio de Angico-TO , na
mobilizagSo a Agencia f'ocantinense de Sanearnento -ATS para que seja solucionada
um problema de alto grau de comprometimento a saride ptblica com uma caixa de
distribuigdo de rigua a populagdo da cidade de Angico -TO que encontra-se em estado
de deterioragdo ocasionandc entrada de morcegos e outros animais e insetos que causam
grandes riscos a safde da populag6o. Ap6s analisarmos in loco a caixa de distribuigSo
pode-se constatar que realmente e veridico os fatos. No intuito de apoiar o Comit6 da
Bacia Hidrografica dos Rios Lontra e Corda na solugEo de problemas nos municipios da
bacia pudemos entender que :
E de grande importdncia da ATS a solugdo do problema o quanto antes pois de acordo
os riscos e podendo chegar ao MP poder6 causar muitos problemas processuais pois por
ser de responsabilidade do estado o mesmo jii deveria estar ciente do problema e
procurar solucionar o quanto antes, nossa sugestdo e oftcializar a ATS -Agencia
Tocantinense de Saneamento sobre o problema para que a mesma tenha a ci6ncia do
problema e que responda ao oficio com urg6ncia pois a situagdo n6o pode pernanecer
como est6 , caso n6o seja respondido procurar outros meios de solugdo juridica .
Encaminha-se ao Presidente do Comite da Bacia Hidrogr6fica dos Rios Lontra e Corda
para providencias legais.
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