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ANÁLISE 

  

Trata-se de denúncia apresentada pela Comissão de Saude, 

Saneamento e Meio Ambiente, através do Requerimento, 130/2021, atendendo 

solicitação  do Presidente da Associação do Bairro Herculano Pena, sobre o não 

cumprimento por parte da Enmpresa Carandaí Agroindustrial Ltda, em resolver o 

problema da poluição Ambiental 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

No dia 17 de setembro às 9h, os membros da Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente, Vereadores Pedro Marconi de Sousa Rodrigues e José 

Vicente de Oliveira,  juntamente com os Vereadores Luiz Antonio Henriques Júnior, 

Virginia Maria de Queiroz; o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Luiz Arthur 

Amaral Silva; a representante do Presidente da Associação, Senhora Maria de Fàtima 

Costa Souza, juntamente com as Senhoras Irine Albertina dos Sales Vieira, Riroma 

MuraKami Amorim Silva, Mariza Aparecida Pereira,  Eva Cândida Pereira, fizeram 

uma visita à empresa Carandaí Agroindustrial Ltda, o Presidente da Comissão Vereador 

Israel Luiz Baêta Alves de Souza justificou sua ausência.  

Foram recebidos pelo Gerente Geral, Senhor Michael de Castro dos 

Reis, que informou que a empresa está em funcionamento desde o ano de 2017, sendo 

que neste tempo passou por vários processos de implantação e mudanças na linha de 

produção, mas que a produção foi efetivamente ampliada a partir do final de 2020. 

Disse que a empresa neste momento conta com 30 funcionários e apresentou Alvará de 

Funcionamento Ambiental ,expedido em 16 de maio de 2018, com validade até 25 de 

janeiro de 2022. A empresa produz micronutrientes à base de zinco, boro manganês e 

cobre para produção de adubos e fertilizantes. 

Sobre a denúncia da poluição ambiental, nos informo que na data de 

hoje, a empresa está funcionando com 50% da sua produção conforme a planta e que 

não acredita que a poluição que está chegando nas residências seja causada somente 

pela empresa, mas se propôs a contratar uma empresa para que se faça uma medição na 

saída da chaminé para constatar a quantidade e o material que está sendo lançado no 

Meio Ambiente.  



 
 

Se comprometeu ainda, a fazer a verificação do funcionamento dos 

filtros, fazer uma plantação de eucalipto (cortina verde) e providenciar um caminhão 

pipa para irrigação no entorno da empresa. 

Ficou estabelecido que a cada 15 (quize) dias a empresa receberá 

membros da diretoria da Associação do Bairro  Herculano Pena, para relatar a situação 

da poluição dentro deste período. 

Anexas, fotos da visita. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto a Comissão opta por dar mais 3(três) meses de 

prazo para que a empresa tome as providências. 

Desta forma, os membros da Comissão solicitam que sejam enviadas 

cópias deste relatório à Associação do Bairro de Herculano Pena, ao Executivo, ao               

Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor Luiz Arthur Amaral Silva e à Empresa 

Carandaí Agroindustrial LTDA. 

 

É o Relatório. 

 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 17 de setembro de 2021. 

 

 

JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA 

Membro da CSSMA 

 

PEDRO MARCONI DE SOUSA RODRIGUES 

Secretário da CSSMA 


