
 

 

 

 

 

Estado do Tocantins 

Prefeitura Municipal de Porto Nacional 

Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

Av. Murilo Braga, nº. 1.887, fone: 3363-6000, CEP: 77.500-000, centro, 

 Porto Nacional – TO 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Hoje por volta das 10h30 recebemos denúncia que pelo menos 2 PV’s (Poços de 

Visita) nas proximidades da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) – 003 que ligam a rede 

coletora à EEE – 003 extravasaram, às margens do lago, como ficou público pelas postagens 

nas redes sociais e identificado pela nossa equipe de fiscalização ainda pela manhã. Com isso 

por várias horas foi lançado esgoto bruto no curso hídrico. A prefeitura por meio da Secretaria 

de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia monitorou a ação da 

concessionária de água e esgoto – BRK Ambiental. Até as 16 horas não havia ainda cessado o 

problema. Segundo a empresa, o extravasamento ocorreu devido a obstrução das redes. 

Nenhum comunicado oficial foi enviado ao município, explicando a causa ou prazo 

necessário para que findasse os reparos necessários. No entanto, a equipe de fiscalização 

ambiental do município fez vistoria no local e autuou a empresa BRK Ambiental, já 

reincidente na mesma infração, em R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). Amanhã, 

04/01/2018, cópias do auto de infração, bem como relatório técnico serão enviados ao 

Ministério Público Estadual para que paralelamente tomem as medidas nas esferas civil e 

criminal, se assim acharem necessário. Estaremos notificando a empresa amanhã 04/01/2018 

para comparecimento imediato à secretaria para esclarecimentos, quanto à origem do 

problema e as soluções a serem aplicadas. Reafirmamos nosso compromisso na defesa de um 

meio ambiente saudável e equilibrado, não mediremos esforços para que tais fatos não voltem 

a ocorrer, todas as ações possíveis serão tomadas pela administração.  

 

  À oportunidade, reiteramos votos de estima e consideração. 

 

Porto Nacional, 03 de janeiro de 2018. 

 

 Cordialmente,  

 

FLÁVIA TEIXEIRA HALUM AYRES 

Secretária Municipal de Planejamento, Regulação, Habitação e Meio Ambiente  

 


