
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 189/2018.                              Em, 05 de setembro de 2018. 

 
NORMATIZA AS ATIVIDADES E ALTERA A 

NOMENCLATURA DO HORTO MUNICIPAL DE CABO 

FRIO QUE PASSA A SER DENOMINADO ANTÔNIO 

ÂNGELO TRINDADE MARQUES.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Passa a se denominar Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, o 

Horto Municipal de Cabo Frio, localizado à Avenida Henrique Terra, s/nº. 

 

Art. 2º -  A área em questão fica restrita a usos ligados à educação ambiental (incluso o 

escotismo), produção de mudas e espécies vegetais nativas para recuperação e compensação de 

áreas degradadas e arborização urbana, orientação técnica, fornecimento de insumos, viveiro de 

plantas nativas e ornamentais, visitas técnicas e educativas, campo de pesquisa acadêmica, 

laboratório, auditório e serviços públicos ligados à questão ambiental. 

 

Art. 3°- O Poder Público poderá afixar placa indicativa da nova denominação veiculada 

através desta legislação no local. 

 

Art. 4º - O projeto em tela não gerará despesas ao Poder Público, limitando-se em 

restringir o uso do espaço a causas ambientais, ensejando sua preservação permanente e 

impedindo outras formas especulativas de utilização que o possam degradar enquanto manancial 

ecológico em área urbana. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 05 de setembro de 2018. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador-Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 

Antônio Ângelo Trindade Marques era um ambientalista autodidata e fotógrafo 

apaixonado pela flora e fauna da Região dos Lagos. 

Foi Idealizador e Diretor da Revista Convés, que há 10 anos vem sendo mensalmente 

lançada. Trata-se de uma revista setorial náutica que tem como abordagem a justiça social, a 

eficiência econômica e o equilíbrio ambiental. Também foi Presidente da AMARLA (Associação 

de Meio Ambiente da Lagoa de Araruama) onde realizou uma gestão bastante produtiva.  

Atualmente era Diretor do Horto Municipal de Cabo Frio. 
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Antônio Ângelo e o biólogo Eduardo Pimenta lançaram o livro "Aves da Laguna 

Araruama - Inventário Fotográfico da Avifauna da Laguna Araruama" que demonstra a 

importância ambiental da preservação da laguna. Publicou também o Folder Guia das Aves de 

Cabo Frio. 

Antônio Ângelo foi criador e idealizador do grupo de observadores de aves da Região dos 

Lagos; grupo este que vem mapeando as aves migratórias e as aves endêmicas residentes da 

região.  

Diante de tanta dedicação e empenho pelo meio ambiente em nossa Região, a homenagem 

contida neste projeto torna-se mais do que justa.   

O Art. 2º deste projeto trata do uso relacionado à educação ambiental do Horto Municipal 

que passará a ser denominado Antônio Ângelo Trindade Marques, tendo em vista a presença do 

83º Grupo Escoteiro de Cabo Frio, sediado no Horto Municipal há 7 anos. O 83º Grupo Escoteiro 

de Cabo Frio precisa de uma sede definitiva para desenvolver suas atividades. No Horto 

Municipal, além de promover a educação de crianças e jovens, há anos o grupo já contribui 

sobremaneira para a manutenção e preservação do local e poderá assim continuar, sem gerar 

custos ao erário público.  

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos Nobres Pares ao projeto em tela para 

homenagear Antônio Ângelo Trindade Marques. 

 

 Sala das Sessões, 05 de setembro de 2018. 

 

 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

Vereador-Autor 


