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EEhENTA:    Solicits   elabomcho   do    Plano    de

Gerencinmento dos Residues do Matadouro Pdblito

MunieiDal.

SENHOR PRESIDENTH:

Requeiro  a  Mesa,  na  forma  regimental,  com  a  aprovapao  do  plendrio  para
solicitar ao I'refeito Municjpr], Exce]entissimo Sr. AndLe Luiz Gomes de Aradjo,
que  seja  viabilizado  junto  is  Secretarias  competentes,  a  elaborapao  do  Plano  de
Gerenciamento  dos  Residuos  do  Matadouro  Pdblico  Municipal,  com  o  objetivo  de
apontar uma solngao para a destinapao anbientalmente adequada dos residuos geradas
pelos abates de bovinos, caprinos e suinos que sao realizados semanalmente.

Sala dos Sess©es da Camara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Ant6nio Pereira de A]meida",

em 16 de JULH0 de 2022.

Rua Jer6nimo Marinho Comes,143 -Centro -Boa vista-PB -CEP: 58.123-000
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Somos  sabedores  que  o  abate  de bovinos,  caprinos  e  suinos  mos  matadouros  geram
grandes quantidades de residuos liquidos,  semiss6lidos e s6lidos.   Tais como:  couros,
sangue, ossos,  gorduras, aparas de carne, visceras e partes condenadas pela inspecao
sanitoria, entre outros,

0 Plano de Gerenciameuto de Residuos S6lidos quRS) e urn doculnento que identifica
o tipo e a quantidade de residuos s6lidos gerados, e quads as priticas amhientalmente
adequadas   que   devem   ser  adotadas   para   a   segregapao,   colcta,   armazenanento,
transporte, reciclagem e destinap5o final.  Os matadouros estao incluidos na categoria
dos geradores de residues das atividades agropecuirias e silviculturas. i atlaves desse
plano que serao apontadas as solap5es economicamente e, sobretudo, ambientalmente
viaveis para a nossa realidade.

Ressaltanos que, afroves deste requerimento, estamos preocupados e interessados em
propor uma dirap5o para encontrar, a m6dio prazo, uma solapao para esta problematica
de sabde pdblica em nosso municipio.

Diante do exposto acima, espero contaT com a compreensfro dos colegas vereadores para
a sua aprovapao e, que este requerimento possa seusibilizar o Sr,  Preftito para que o
mesmo seja atendido.

Sala dos Sess5es dr Camara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Antonio Pereira de Almeida",

em 16 de JULH0 de 2022.
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