
Pedido de Providência N°. 01 / 2018. 

 

 

Eu, Eduardo da Silva Matos, vereador eleito para a legislatura 2017 / 2020, apresenta nos termos 
regimentais, pedido de providência que após aprovado em plenário, seja encaminhado ao Prefeito 
Municipal, o seguinte pedido de providência. 
 

INDICANDO-LHE: 

Que o Poder Executivo Municipal viabilize parcerias para a construção de um matadouro de bovinos e 

suínos no município, e da outras providencias. 

 
JUSTIFICATIVA: 

 

O objetivo desta indicação é fortalecer a agricultura familiar e gerar empregos e renda no campo, além 

de ter foco na agregação de valor dos produtos primários, o que aumentará a arrecadação de impostos 

do Município. 

 

E que a ausência de local próprio para o abate de gado no município “provoca grave dano ambiental e 

compromete a qualidade da carne ofertada aos consumidores locais”. 

 

A implantação de um matadouro ou mini frigorífico e de um abatedouro certificados pela Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e pelo Ministério da Agricultura, permitirá que os animais abatidos em 

Conceição de Ipanema – MG, possam ser comercializados em todo o estado, o que sem duvida trará 

desenvolvimento para o Município. 

Não obstante, devemos observar que um local adequado para o abate dos animais vem de encontro 

com as determinações do Ministério Publico e da Vigilância Sanitária para evitar comprometimento da 

saúde dos consumidores de carne do nosso município. 

A de se levar em consideração, que os comerciantes do setor, estão atualmente recorrendo a 

frigoríficos distantes para adquirir produto certificado, o que eleva o custo e conseqüentemente o valo 

final de venda. 

Contudo, esperamos contar com a sensibilidade visionária do Poder Executivo desta cidade. 

 

Certo que este pedido será aprovado por esta casa e atendido pelo Sr. Prefeito Municipal, uma vez que 
se faz necessário a urgência o início dos procedimentos no âmbito institucional. 
 
 

Conceição de Ipanema, 19 de Fevereiro de 2018. 
 

Eduardo da Silva Matos 
Vereador 


