ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

REQUERIMENTO Nº 0032/2019.

Em, 21 de fevereiro de 2019.
REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO ILMO. SR.
COORDENADOR MARIO FLÁVIO MOREIRA, DA
COORDENADORIA GERAL DE MEIO AMBIENTE
COGEMA), SOLICITANDO TODAS AS INFORMAÇÕES
PERTINENTES, A DERRUBADA DE ÁRVORES
CENTENÁRIAS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO
ESTACIONAMENTO DO CLUBE COSTA AZUL.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio
O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse
público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Ilmo. Sr.
Coordenador Mario Flávio Moreira, da Coordenadoria Geral de Meio Ambiente (COGEMA),
solicitando todas as informações pertinentes em relação a um procedimento de derrubada de
duas árvores centenárias, localizadas no estacionamento do Clube Costa Azul, no Bairro da
Gamboa, neste Município de Cabo Frio.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2019.
JEFFERSON VIDAL PINHEIRO
Vereador - Autor
JUSTIFICATIVA:
Após varias investidas e indagações dos moradores e comerciantes do Bairro da
Gamboa à Administração do Clube Costa Azul, a respeito do procedimento prévio adotado
pelo mencionado Clube, para derrubada de duas árvores centenárias, localizadas nas
instalações de seu estacionamento, não obterem nenhum êxito, fomos consultados e
solicitados a intervir e tomar providências, no sentido de, apurar não só as razões para este
evento, como também, se o mencionado Clube, tomou todos os procedimentos exigidos para
este fim, junto à Coordenadoria Geral de Meio Ambiente, pasta Municipal responsável pela
aprovação e liberação de "nada opor". Após contato feito com o Sr. Coordenador através de
minha assessoria, e de ser informada pelo mencionado de que "desconhecia o fato", achamos
por bem e de direito, oficializar todo o questionamento, através desta Proposição de
Requerimento, que ora lhes trago a apreciação, solicitando o comprometimento para a
aprovação de todos os Pares desta Casa Legislativa.

