
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264, VI,

do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito do Município do Recife, Sr.

João Campos, ao Secretário de Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife,

Sr. Carlos Ribeiro, e ao Secretário de Política Urbana e Licenciamento, Sr. Leonardo

Bacelar, para que seja determinada, de forma imediata, a suspensão do corte de árvores

na Avenida Beira Rio relativo à execução do Projeto Parque Graças - Parque

Capibaribe.

JUSTIFICATIVA

Chegou ao nosso conhecimento que o corte das árvores não está obedecendo ao

plano de derrubada, conforme inúmeros relatos de moradores das áreas próximas.

Diante da denúncia recebida e, em especial, em vista do princípio in dubio pro

ambiente, impõe-se a aplicação do princípio da precaução ambiental.

Nos termos do art. 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento:

Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar
amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando
houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza
científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja
adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para
impedir a degradação ambiental.

Nosso mandato esteve hoje nas cercanias da obra e verificou in loco que as

denúncias que nos foram apresentadas, bem como aquelas realizadas nas redes sociais,



possuem aparência de fundamento.

Verificamos a derrubada total das árvores nas áreas em que o corte foi realizado. Das

imagens disponibilizadas no site www.parquecapibaribe.org pode-se verificar facilmente o

descompasso entre o plano e a execução da derrubada de árvores, em especial quanto às

imagens que permitem a comparação entre o projeto de 1992 e o projeto atual do Parque

Capibaribe1:

IMAGEM 1 IMAGEM 2
Projeto 19922 Projeto Parque Capibaribe3

As condições atuais da derrubada de árvores indicam que, aparentemente, se está

cumprindo o projeto de 1992.

Recebemos fotos em que se aponta a derrubada de inúmeras árvores às margens do

Rio Capibaribe, o que não se coaduna com um Projeto que pretende a preservação da mata

ciliar e outras estruturas vegetais do Rio Capibaribe.

3 Fonte: www.parquecapibaribe.org
2 Fonte: www.parquecapibaribe.org
1 Projeto disponível em: http://parquecapibaribe.org/via-parque-gracas/

http://www.parquecapibaribe.org
http://parquecapibaribe.org/via-parque-gracas/


Veja-se um exemplo, a par das fotos em anexo:

IMAGENS 3 e 4
Registros da derrubada de árvores na Av. Beira Rio em 06/04/20214

Em visita às obras no dia 07 de abril do corrente ano, nosso mandato registrou o curso

das obras de derrubada das árvores. O vídeo mostra uma verdadeira devastação no local em

que os tratores estão atuando, o que não se coaduna com a preservação ambiental que o

Projeto busca valorizar. Veja-se:

IMAGEM 5
Registros da derrubada de árvores na Av. Beira Rio em 07/04/20215

5 Fonte: Registro do mandato da Vereadora Liana Cirne (fotógrafo Antônio Carrilho), em 07/04/2021.
4 Fonte: Instagram - Domínio Público.



Além do princípio ambiental da precaução, outro princípio impõe-se, qual seja, o

da participação popular, como ensina Canotilho, o princípio da participação significa a

garantia dada aos cidadãos, seja individualmente ou por meio de associações ou coletivos,

de poderem participar ativamente, e não apenas de modo consultivo, das tomadas de

decisões6.

A participação popular é o mecanismo mais relevante de proteção ambiental. Não à

toa, nosso mandato foi instado a atuar pela própria sociedade civil. Moradores -

sensibilizados, preocupados ou indignados - cobram dos órgãos públicos uma ação

diligente e efetiva em defesa do meio ambiente.

Diante do exposto, solicitamos aos Senhores a sensibilidade e responsabilidade

ambiental para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO do corte das árvores na Avenida

Beira Rio relativo à execução do Projeto Parque Graças - Parque Capibaribe.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 07 de abril de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora

6 CANOTILHO J. J. Gomes. Direito Constitucional e a Teoria da Constituição. Coimbra: Edições Almedina,
1998, p.55.


