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REQUERIMENTO Nº 2/2020

Antônio Clésio Costa, Elísio Sgrott e Walfredo Amorim, Vereadores do PP, com

assento nesta Casa Legislativa, nos termos do inciso X do §3º do Art. 117 do Regimento Interno,

vêm no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, após leitura e deliberação

em Plenário, REQUERER que a Câmara Municipal de Imbituba, através de seu representante legal,

oficie a Empresa Euro Livestock Brasil Importação e Exportação com objetivo de solicitar

informações, documentos e esclarecimentos quanto às suas atividades no município de Imbituba.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhora Vereadora,

Por força de inúmeras denúncias populares quanto ao funcionamento da empresa Euro

Livestock Brasil Importação e Exportação no município de Imbituba, e considerando a

relevância do assunto em questão, solicita-se as seguintes informações e documentos à supracitada

empresa:

1- Cópia de Alvará de Funcionamento e Licenciamento Ambiental;

2- Contrato Social onde conste o representante legal da Empresa;

3- Cópia de Documento comprobatório que defina o nome do Responsável pela

Gerência Administrativa das atividades em nosso município e a data do início das suas atividades,

bem como dados pessoais (contato telefônico e endereço eletrônico);

4- Cópia de Documento comprobatório da existência de Responsável Técnico específico

(médico veterinário), bem como identificações profissionais (CRMV e ART);

5- Cópia de Termo de Comodato, Contrato de Concessão de Uso ou Afins que autorize

a utilização pela Empresa do imóvel onde desenvolve as suas atividades no município;
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6- Cópia de Documento comprobatório do número de empregados residentes e

domiciliados no Município de Imbituba;

7- Quais os tributos municipais são recolhidos pela Empresa?

8- As operações de confinamento e embarque das cargas vivas possuem o devido

acompanhamento dos órgãos públicos competentes, tais como CIDASC, MAPA e Bem Estar

Animal?

9- A Empresa possui no imóvel vigilância humana durante 24 horas para evitar fuga de

animais?

10- A Empresa promove análises periódicas da água e do solo com a finalidade de

prevenir contaminações do lençol freático e do solo, e se sim, apresentar os laudos?

11- A Empresa salvaguarda a vegetação de preservação no local, e se sim, quais os

meios de proteção utilizados?

12- Qual o número de cabeças de bovinos confinados durante o período de 01 ano?

13- Qual o volume e o destino dos dejetos orgânicos (esterco) produzidos anualmente?

14- A Empresa possui sistema de drenagem das águas pluviais, e se sim, qual o seu

destino?

15- A Empresa realiza exames clínicos e laboratoriais de todos os animais confinados,

se sim, ocorrem casos positivos de doenças que possam contaminar humanos?

16- Qual o número de óbitos dos bovinos dentro do período de 01 ano e qual o destino

dado a estes animais?

Certos da compreensão de Vossas Senhorias, pedimos a aprovação do presente

requerimento, assim como solicitamos à Empresa Euro Livestock Brasil Importação e

Exportação que nos responda as questões supra elencadas o mais brevemente possível.

Sala das Sessões, em 14/02/2020.

Antônio Clésio Costa
Vereador

Elísio Sgrott Walfredo Amorim
Vereador Vereador


