INDICAÇÃO Nº 37/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Adilson Valentim de Freitas,
Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária, solicitando que entre em contato com a
Direção do Frigorífico Avícola Frango Belo Abatedouro de Aves Itaquirai Ltda., e
com a Direção do GeneSeas – Frigorífico de Peixes, instalados em nosso Município,
objetivando encontrar uma solução para a questão do mau cheiro liberado no
funcionamento daquelas indústrias e que atinge nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
Nos últimos dias tem havido um clamor por parte
da população aparecidense para encontrar uma solução para o problema do mau cheiro
que é exalado tanto do Frigorífico Avícola Frango Belo como do GeneSeas –
Frigorífico de Peixes e que chega em nossa cidade, principalmente no início da noite.
A situação é complicada, pois entendemos que se
trata de Empresas de grande porte, que oferecem muitas vagas de empregos para nossa
população, que desempenham um papel de fundamental importância para o
desenvolvimento de nosso Município, mas que precisa encontrar uma solução para esse
problema.
No início da noite, próximo do horário do jantar,
um mau cheiro chega até nossa cidade, adentrando os lares, deixando todos
descontentes.
Todos os locais ficam impregnados com esse
cheiro ruim e não há nada que se faça para melhorar. A limpeza dos ambientes parece
inútil, pois o odor não desaparece e fazer as refeições noturnas ficou difícil.
Acreditamos que deve haver algum tipo de
equipamento ou outro tipo de serviço a ser executado para por um fim no problema
mencionado.
Daí a razão de estar solicitando de Vossa
Excelência, que através do órgão de Vigilância Sanitária do Município, seja mantido
contato com a Direção das duas Empresas mencionadas, no sentido encontrarem uma
solução para o caso exposto e finalmente este mau cheiro tenha fim.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 26 de março de 2018.
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