
 
RELATÓRIO CONJUNTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

MEIO AMBIENTE E DA COMISSÃO E DIREITOS HUMANOS, DO IDOSO, 

DE COMBATE À FOME E À POBREZA 

 

Relator: Vereador Pedro Marconi de Sousa Rodrigues 

 

ANÁLISE 

  

Trata-se de denúncia apresentada pelo vereador Geraldo Francisco 

Gonçalves (requerimento 76/2019), atendendo solicitação do Senhor Roberto Passos e 

do Senhor Nilson de Oliveira, solicitado através da Ouvidoria da Câmara Municipal. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Aos sete dias do mês de junho de 2019, os membros das Comissões, 

Vereadores Pedro Marconi, André Luiz, Milton Euzébio, Geraldo Francisco e Éder 

Damasceno, dirigiram-se às Carvoarias, no entorno da cidade, para averiguarem as 

denúncias. 

Conversando com a Senhora Karin da Cunha Almada, esposa do 

Senhor Sérgio Resende Lima, que nos informou que Senhor Pedro Henrique Vieira de 

Resende, filho do seu esposo, é o responsável pelos trabalhos executados na carvoaria. 

Disse ainda, que no ano de 2013 de junho a dezembro foram realizas queima de carvão, 

porém não houve nenhuma denúncia. 

Foi constatado que existem 10 fornos em atividade, sendo os trabalhos 

executados pelos funcionários Ronaldo Tavares e Rosinaldo Itamar dos Santos, que nos 

informou que a queima do carvão deu início no mês de fevereiro de 2019 e com a 

previsão de término no mês de agosto de 2019. 

Na Carvoaria do Senhor Túlio, constatamos a existência de 7 fornos 

em pleno funcionamento, porém não encontramos nenhum responsável no local para 

prestar esclarecimentos. 

 



 
 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos expostos e da gravidade da situação, verificou-se que 

os fornos realmente estão em pleno funcionamento causando no momento poluição. 

Desta forma, as Comissões concluem pelo encaminhamento ao 

Executivo para que através dos órgãos competentes (responsáveis), verifique a 

legalidade do funcionamento das carvoarias e tome todas as providências cabíveis para 

solucionar o problema que vem causando muito transtornos e também agravando crises 

alérgicas de adultos e crianças conforme relatado pelo denunciante Nilson de Oliveira. 

Seguem anexas, as fotos tiradas no local. 

É o relatório. 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 7 de junho de 2019. 
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