
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL – SQA

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - COMPAM

RESOLUÇÃO  003/1997

CONSIDERANDO que a arborização urbana é fundamental para uma melhor
qualidade de vida nas cidades:
CONSIDERANDO  que as áreas verdes são bens públicos de “uso comum do
povo” (conforme classificação do Código Civil Brasileiro), portanto inalienáveis
CONSIDERANDO que o uso de tais áreas só pode se dar para fins de lazer
individual, coletivo e/ou preservação do ambiente:
CONSIDERANDO  que  a  poluição  atmosférica,  as  alterações  climáticas  a
poluição sonora podem ser atenuadas com a manutenção estratégica de áreas
verdes e com uma arborização urbana adequada;
CONSIDERANDO  que  a  referida  arborização  abriga  uma  ave-fauna
fundamental para o equilíbrio ecológico urbano;
CONSIDERANDO  que  o  próprio  governo  municipal  tem  demonstrado
preocupação com a questão, através da sua Secretária Municipal de Serviços
Urbanos,  pelo  seu  Departamento  de  Ação  Ambiental,conforme  noticiou  a
imprensa local;
CONSIDERANDO que a Lei  Orgânica Municipal  incube à coletividade e ao
Poder Público Municipal a proteção de áreas verdes (art. 257);
CONSIDERANDO que estudos  da  Secretaria  Municipal  de  Turismo  e  Meio
Ambiente demonstraram que o índice de área verde por habitante em Pelotas
em torno de 4m²;
CONSIDERANDO que tais estudos são dados do final  da década passada,
quando o número de habitantes do município era inferior ao atual e existiam
espaços verdes em número maior do que o presente;
CONSIDERANDO que padrões internacionais aconselham em torno de 12 m²
por habitante, ou seja, três vezes mais do que Pelotas comportava no final da
década passada ;
CONSIDERANDO  que  diversas  leis  estaduais  e  municipais  protegem  as
praças,  parques e demais  áreas verdes,  como é ocaso da lei  Municipal  nº
4.125/96, a qual a reza no seu artigo 1º;
“Toda área verde é bem e uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de
vida, incumbindo a coletividade e ao Poder Público protegê-las...”
CONSIDERANDO  que a Praça do Pavão, atualmente denominada de praça
Cipriano Barcellos, é de incontestável importância histórica, cultural, social e
ambiental;

 



CONSIDERANDO que junto á Praça do Pavão, na área defronte á Companhia
Estadual de Energia Elétrica – CEEE, no passado, por se localizar à margem
do Arroio Santa Bárbara, o que proporcionava água limpa em abundância para
os animais, era utilizada como espaço público de paragem de carretas, sendo
denominada de Praça das Carretas;
CONSIDERANDO que ou atual governo municipal já anunciou diversas vezes
na imprensa local, a intenção de não assentar naquela área os comerciantes
informais;
O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  PROTEÇÃO  AMBIENTAL  –  COMPAM,
aprova, na forma de MOÇÂO:

QUE O PROLONGAMENTO DA PRAÇA DO PAVÃO,ÁREA PÚBLICA, HOJE
COMPLETAMENTE ABONDANADA, SEJA ARBORIZADA COM ESPÉCIES
NATIVAS, CONFORME ESTABELECE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (art.
268) E ENTREGUE À COMINIDADE COMO MAIS UM ESPAÇO DE LAZER E
CONTEMPLAÇÃO AMBIENTAL, colaborando para reverter o baixo índice de
área verde por habitante acima mencionada, bem como para a melhoria da
qualidade de vida local,  na busca de uma sociedade sustentável,  conforme
preceitua a AGENDA 21. 
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