ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 0001/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
O Vereador abaixo nominado, com amparo nos artigos 33, XII e 94, XIX da Lei Orgânica
Municipal, combinado com o artigo 28, XXV do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, requer, após a deliberação do Egrégio Plenário, o envio de:
PEDIDO DE INFORMAÇÃO:

Assunto: INFORMAÇÕES SOBRE AS INCINERAÇÕES OCORRIDAS NO CAMPUS DO
CAV.
Considerando a situação preocupante que vem ocorrendo nas proximidades do Centro de
Agroveterinária - CAV em nossa cidade, onde relatos nos foram repassados com relação a
incineração de animais nas redondezas, onde muitas famílias estão assustadas com os
fatos, pois o odor fétido e a fumaça que exalam do local estão causando pânico nos
moradores da região.
Diante de tais fatos, solicito as seguintes informações:
1 - Quais providências estão sendo tomadas pela Secretaria do Meio Ambiente junto ao
Campus do CAV?
2 - Existe alguma autorização do Meio Ambiente para que estas incinerações ocorram?
3 - Se não, de que forma este será punido caso os fatos relatados estejam ocorrendo?
4 - Com que frequência são realizadas essas incinerações?
5 - O que está sendo incinerado naquele local?
6 - Se são animais, quais são e qual o motivo dessas incinerações?
7 - O Ministério Público já foi alertado sobre esta situação?
8 - Não existe um local adequado para essas incinerações?
9 - Que providências estão sendo tomadas a esse respeito?
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019.

David Moro (MDB)
Vereador
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