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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO
AMBIENTE.
Relator: Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues.
ANÁLISE
Trata-se do Requerimento 60/2016, do Vereador Murilo, que solicita que seja
averiguado o exagero na emissão de gases poluentes pela Fábrica de Cimento Tupi,
devidamente encaminhada à Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente.
FUNDAMENTAÇÃO
Aos quatorze dias do mês de abril de 2016, às 10 horas e 15 minutos, os
membros da Comissão, Vereadores Lucimar Lima Neves, Osmar Severino de Souza e
Pedro Marconi de Sousa Rodrigues se reuniram com representantes da Fábrica de
Cimento TUPI, Senhores Luiz Carlos Mariano Vieira Júnior – Gerente de Gente e
Segurança, Auzier José Santos – Gerente de Mineração e Clóvis Xavier – Gerente de
Qualidade, no Plenário “Vereador Francisco Eustáquio Teixeira” para discutirem o
requerimento 60/2016, do Vereador Murilo, que expõe situação do exagero na emissão
de gases poluentes pela empresa, ocasionando transtornos aos moradores do Distrito
Pedra do Sino. O Presidente da Comissão, Vereador Osmar, iniciou a reunião,
justificando o motivo do convite. A seguir, franqueou a palavra aos demais Vereadores
para questionamentos. O Vereador Murilo explicou o motivo do pedido, citando a
grande emissão de gases pela Fábrica, não solucionados, conforme informado em
reunião datada de 23 de dezembro de 2015, ocorrida na sede da Câmara. O Vereador
Osmar se posicionou sobre o assunto, demonstrando sua preocupação. O Senhor Luiz
Carlos explicou que alguns equipamentos apresentaram problemas e, devido a isso,
ocasionou o aumento na emissão destes gases. Desta forma, para sanar estas questões, a
empresa tem trabalhado para diminuir o nível na emissão, que não são resolvidos
somente com a troca do eletro filtro. Ainda, a estação que estamos vivenciando, sem
previsão de chuva, não é propícia, pois não favorece a redução da emissão dos gases. O
Vereador Pedro Marconi comentou sobre o nível de emissão, demonstrado em gráfico
de monitoramento da qualidade do ar, observando a diminuição. Questionou sobre a
troca da peça danificada do filtro que estaria acarretando o aumento da emissão dos
gases. O Senhor Luiz Carlos confirmou que ainda existe a necessidade de troca desta
peça, prevista para junho do ano corrente. O Senhor Clóvis complementou que a
manutenção dos filtros deve ocorrer entre os meses de maio ou junho, como de
costume. Que a poluição não ocorre somente pela ausência de troca de peça do filtro,
existindo a necessidade de manutenção dos demais equipamentos. Afirmou que a
empresa tem trabalhado para minimizar estes transtornos, embora pareça que não tenha
se esforçado, pois é um processo que demanda tempo. O Senhor Auzier explicou que o
trabalho desenvolvido nos equipamentos é intenso e a empresa tem oferecido alternativa
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para minimizar os transtornos ocasionados à população, como o envio de caminhão pipa
no interior da Fábrica, enfatizando o compromisso da empresa, também, com a saúde da
população. Informou, inclusive, que a empresa contratou mão-de-obra para sanar a
questão. O Vereador Murilo comentou que, após o funcionamento do novo forno
observou um aumento considerável na poluição, questionando se tinha procedência. O
Senhor Clóvis explicou que, em 2013, a empresa duplicou a linha de produção,
adquirindo máquinas e equipamentos e, naturalmente, quando isso ocorre, há um
aumento na emissão de gases. O problema específico que gerou transtornos à
comunidade ocorreu na linha 1, com a explosão desta. O Vereador Pedro Marconi
questionou se há período que a Fábrica diminui a produção, visto observar em gráfico a
considerável diminuição da emissão dos gases, em alguns períodos. O Senhor Clóvis
informou que a produção é mantida, o que ocorre são momentos de instabilidades
operacionais que automaticamente desligam o eletro filtro por 45 segundos. A equipe da
Cimento Tupi está buscando os ajustes operacionais necessários para reduzir o número
de desligamentos. Oportunamente, o Vereador Pedro Marconi questionou se a empresa
promove ação social junto à comunidade. O Senhor Luiz Carlos comentou que a
empresa possui parceria com a comunidade, promovendo palestras, que fez uma ação
social no dia da criança, enfatizando a importância desta relação com os moradores. Os
Vereadores Pedro Marconi e Murilo comentaram que a Fábrica, em outros tempos,
firmou parceria com a escola estadual do Distrito, oferecendo melhorias. Parabenizaram
os trabalhos desenvolvidos, com a geração de renda, emprego e qualidade de produção.
Por fim, a Comissão solicitou autorização para visita à Fabrica com representantes dos
moradores, com a intenção de concluir o relatório, sendo consentido pelos
representantes da empresa.
No dia 28 de abril de 2016, às 9 horas e 30 minutos, os membros da Comissão se
dirigiram à Fábrica, juntamente com a Senhora Alessandra Mara, moradora do Distrito e
o Senhor Isolino da Mata Filho – Fiscal da Associação do Distrito Pedra do Sino, onde
foram recebidos pelos representantes da Fábrica de Cimento Tupi, Senhores Pedro
Ladeira – Gerente Industrial, João Esteves da Costa Filho – Supervisor de Manutenção
Mecânica, José Rogério Rosa – Técnico de Produção Clóvis Xavier da Silva, Auzier
José dos Santos e Luiz Carlos Mariano Vieira Júnior. O Vereador Murilo indagou se
existem as peças de reposição, sendo confirmado pelo Senhor Luiz, e explicou que
estava aguardando o prazo para substituição das peças, pois para que ocorra esta troca é
necessária a paralisação do forno. Frisou que existe um controle na emissão dos gases
poluentes. Reconheceu que este trabalho é periódico e constante e que a poluição não
tem como ser exterminada, apenas controlada. O Senhor João explicou que nestes
últimos dias vem acontecendo um menor número de desarme do sistema.
Complementando, o Senhor José Rogério explicou este desarme ocorre devido o
excesso de combustível, não sendo possível a execução deste por funcionário.
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Os Vereadores receberam informações sobre o funcionamento do local e as
providências que estavam sendo tomadas para sanar as questões, conforme relatado na
reunião realizada na Câmara no dia 14 de abril. Ainda, ficou acordado que seria
agendada uma nova visita à Fabrica, tão logo as providências fossem tomadas. Até a
presente data, a Câmara não foi contatada para o agendamento desta visita.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, os membros da Comissão, após as averiguações necessárias,
constataram que a Fábrica já iniciou as providências necessárias para amenizar a
emissão de gases poluentes e que empresa tem trabalhado para minimizar estes
transtornos, e justificou que é um processo que demanda tempo.
A Comissão, após visita in locu, constatou a veracidade dos fatos e aguarda novo
agendamento de visita pela Fábrica para averiguar as informações prestadas pela
empresa.
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