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ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

INDICAÇÃO N° 05/2021 

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA 
BRANCA-AL 

Na forma regimental INDICO a Mesa Diretora, com a devida 
anuência do Egrégio Plenário, seja feito apelo ao Senhor Prefeito do 
Município solicitando-lhe as necessárias providências, no sentido de 
instalar uma FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS no prédio do antigo 
matadouro público municipal, localizado no povoado Tabela, neste 
Município. 

A presente Indicação está sendo formulada tendo em vista a 
grande produção de frutas em nosso Município, que são vendidas in 
natura em nossas feiras e demais cidades circunvizinhas. No entanto, há 
um alto índice de desperdício dessas frutas, pois muitas acabam 
estragando, causando prejuízos aos pequenos produtores. 

Cabe ressaltar, que a Fábrica de polpa de fruta é o 
estabelecimento que produz o produto natural obtido pelas partes 
comestíveis da fruta carnosa, maduras e frescas, por processos 
tecnológicos e sanitários adequados. A polpa pode ser simples, quando 
originada de uma única espécie de fruta, ou mista, se originada de duas 
ou mais espécies. O produto deve ser preparado com frutas sadias e 
limpas. Não deve conter fragmentos de partes não comestíveis da fruta, 
nem de substâncias estranhas a sua composição normal. 

O processamento de frutas propicia a comercialização de 
polpas de frutas congeladas, o que traz praticidade para o consumidor e 
conserva as características químicas e nutricionais da fruta in natura, 
podendo ser comercializada, inclusive, para o próprio Município, para ser 
fornecida aos alunos da rede municipal de ensino, enriquecendo ainda 
mais a merenda escolar. 
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ESTADO DE ALAGOAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA 

Indico, que cópia da presente, seja enviada ao Senhor 
Prefeito para que tome conhecimento e possa realizar a supra solicitação 
em tela. 

Câmara Municipal de Água Branca-AL, em 21 de setembro 
de 2021. 

PEDRO BAR -  OS FREIRE 
VEREADOR 
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