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MUNIClPIO DE CARAZINHO 
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE

Memo. 037/2019 -DEMA
Carazinho, 24 de abril de 2019.

CAMARA MUNICIPAL 
DE CAamMProtocolo n" 

HornÀ Câmara Municipal de Vereadores

2 9 ABR. 7(119A/C Presidente
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Exmo. Senhor,
Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, atender ao Ofício n° 130/2019 que faz 

questionamentos sobre a Política Municipal de Gerenciamento de Óleo de Cozinha, do qual informamos que:

Do questionamento a: Se há política pública em relação a proposta de recolhimento e reciclagem de óleo de 
cozinha usado, em execução no município?
Resposta: Sim. A política de recolhimento de óleo de cozinha acontece há 10 anos neste município.

Do questionamento b: Em caso de positivo explique o seu funcionamento, juntando documentos:
Resposta: A destinação correta para os resíduos sólidos do município em especial, óleo de cozinha, atende aos 
seguintes dispositivos legais: a) PNRS Lei Federal n° 12.305/2010 e b) Lei municipal n° 7.190/2010, sendo que 
para o óleo gerado nas residências o município dispõe de ECOPONTO de recolhimento localizado neste 
departamento, além do recolhimento em algumas escolas da rede municipal de ensino, tanto para 
encaminhamento ao DEMA quanto para o seu reaproveitamento em oficinas.

Com relação ao destino de óleo produzido nos estabelecimentos comerciais, estes são fiscalizados pelo 
DEMA e destinam o óleo em sua grande maioria para a empresa Faros (mesma empresa que recolhe o óleo do 
ECOPONTO).

A destinação média deste resíduo chega à 3.600 kg/mês no município e o munícipe consegue
informações através do telefone 3330-1459, pelo site do município ou então pelas ações de educação ambiental 
realizadas semanalmente. /¥

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de apreço e distinta c )n ;ideraçã< 

Atenciosamente, rA* \ |
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