
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPÃO DA CANOA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº /2018

Vereadora Professora Lavina

Para  que  o  Executivo  Municipal  por  meio  dos
órgãos competente informe o por quê do corte
das árvores que a comunidade se esmerou para
plantar e cuidar  na Praça da Rua da Pescaria
esquina com a Rua Santo Amaro? Atrás do ESF,
e na Quadra da Escola Zilpa Mattivi.

         Requer-se  na  forma do  Inciso  XI  do  art.  34  da  Lei  Orgânica,  após  os  trâmites
regimentais, que seja enviada cópia da presente proposição ao Poder Executivo, para que
disponibilize as informações solicitadas.

Este pedido tem como objetivo buscar informações e esclarecimentos do procedimento para
investigar a responsabilidade quanto a ação praticada pelo  Executivo Municipal, para saber o que levou
a Secretaria competente a arrancar e cortar árvores que uma comunidade se dedicou a plantar e cuidar.
Árvores que servem de sombra para a criançada que ali brinca e joga futebol. 

O pedido baseia-se na denúncia dos moradores, ao qual estão revoltados e enlutados com a
barbárie que funcionários da Secretaria de obras fizeram na Praça da Rua da Pescaria esquina com a Rua
Santo Amaro, cortando de 10 a 12 árvores de várias espécies como: figueira, Jambolão, Araçá, Amora,
Aroeiras e flores de jardins.

Há mais de 12 anos os moradores resolveram arborizar a praça para embelezar e terem sombras
para seus filhos, netos brincarem, e também para um final de tarde aproveitarem a sombra daquelas
árvores que ali estavam. Pois a área, mesmo sendo pública, era muito mal cuidada, que servia apenas
para depósito de entulhos e restos de obras: verdadeiro lixão. 

Clamamos por uma resposta imediata do que será feito para a reparação deste dano que afetam a
todos os moradores. Sabemos que nas escolas municipais são feitos trabalhos sobre a preservação e
cuidado com o meio ambiente, e não podemos nos calar diante de uma situação onde os órgãos que
deveriam dar o exemplo e a proteção, vêm e simplesmente destrõem o que foi feito. A responsabilidade
com o meio ambiente, como fica? O que estamos apresentando para nossas crianças e nossos jovens? A
cultura da destruição?

A comunidade  solicita  a  devida  explicação  desta  destruição,  porque  estamos  certos  de  que
haveria alternativas a serem tomadas, como a transposição das árvores para outro ponto da praça, com a
devida compensação ambiental.

Diante do já exposto, requer ao plenário que aprecie e aprove nos termos regimentais.

Capão da Canoa, 18 de maio de 2018

Vereador Professora Lavina
PDT
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