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CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Gabinete do Vereador Wilsinho da Tabu
Requerimento de Comissão

347/2021
Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa. e aos demais membros desta Comissão, nos termos
do art. 76, § 4° da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II do Regimento
Interno, que após ouvido este plenário seja encaminhado, ao prefeito
Alexandre Kalii pedido de informações referentes ao processo de licenciamento
ambiental que autorizou a supressão de 927 árvores para obras
empreendimento imobiliário da empresa Precon Engenharia.
No último dia 10/04 foi vinculado matéria jornalística referente a protesto
frente a autorização para empreendimento no bairro Havaí, Região Oeste de
Belo Horizonte, o motivo principal é a preocupação dos moradores com os
impactos futuros das obras que são realizadas em terreno muito próximo a
APP Mata da Represa.
O bairro Havaí tem um complexo de nascentes - a cerca de 50
metros do novo empreendimento, há duas, que abastecem o
córrego Cercadinho. Além disso, um documento da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, de 27 de janeiro de 2021,
autorizou a supressão de 927 árvores para a construção do
condomínio.'
Com base nas informações contidas na supracitada matéria, o
empreendimento contará com a construção de oito torres, em um espaço de 12
mil metros, o empreendimento pode causar danos irreparáveis na
biodiversidade local.
"Em um momento em que estamos lutando tanto pela vida, é inadmissível
que a gente vá destruir vida e uma biodiversidade tão rica corno essa da
mata do Havai", lamenta o professor da Universidade Federal de Min
Gerais (UFMG) e coordenador do Projeto Manuelzão. Marcus ViniciOs
Polignano. 2
1 Disponível em: https://gl.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/04/10/moradores-protesta
contra-construcao-de-empreendimento-imobiliario-no-bairro-havai-em-bh.ghtml
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Diante das notícias vinculadas, referente ao empreendimento, é
necessário que esta Casa Legislativa tenha conhecimento de todo o processo
que resultou na aprovação do licenciamento e da autorização da supressão
das 927 árvores, sendo assim, é necessário que sejam enviadas a esta casa
as seguintes informações:

1 — Cópia dos laudos técnicos referentes a aprovação da supressão das
927 árvores;
2 — Relatório com as espécimenes das árvores a serem suprimidas;
3 — Informação referente ao prazo, condições, espécimes e locais para o
plantio das 2466 árvores;
4 — Cópia do estudo técnico que contenha informações de que a
supressão destas árvores bem como a intervenção do referido terreno não
provocarão inundações futuras naquela região, bem como informar para qual
rede pluvial será destinada as águas das chuvas e do esgotamento sanitário de
todo o empreendimento;
5 - Apresentar o estudo técnico de que as redes pluviais e de
escoamento das águas das chuvas não comprometerão o escoamento de água
daquela localidade tampouco oferecerão riscos de inundação:
6 - Quais serão as medidas mitigadores, estabelecidas pela PBH, a
serem cumpridas pela empresa responsável pelo empreendimento.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021
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A Sua Excelência o Senhor
Vereador Professor Juliano Lopes
Meio Ambiente e Política Urbana
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