
REQUERIMENTO Nº 07/2020

Os Vereadores que este subscreve requerem, na forma regimental, depois de ouvido
o Plenário, que o Poder Executivo Municipal, através do Sr. Rodrigo Cechin - Secretário do
Meio  Ambiente  de  Itapoá,  envie  informações  referentes  à  denúncia  feita  contra  o  Vice-
Prefeito de Itapoá o Sr. Carlos Henrique Nóbrega. 

Solicitamos mais informações sobre: 

 O trâmite legal dos procedimentos realizados pelos citados;
 O  rol  de  documentos  necessários  para  liberação  ambiental,  bem  como  os

documentos entregues à Secretaria referente ao procedimento de liberação ambiental;
 O  prazo  legal  máximo  e  o  mínimo  para  se  realizar  o  trâmite  legal  para

liberação ambiental;
 Informações  sobre  o  tempo  estimado  que  levou  o  trâmite  processual  que

determina a liberação ambiental referente à esta suposta denúncia;
 Ainda,  que  o  responsável  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  encaminhe  as

informações necessárias para esclarecer o ocorrido.

Diante  dos  pedidos,  requer,  com  a  máxima  urgência,  as  informações  acima
solicitadas.

JUSTIFICATIVA 

Diante de uma denúncia realizada no dia 22 de fevereiro de 2020, por meio das redes
sociais, mídia digital e outros meios de comunicação, na qual, segundo a denúncia, “O Vice-
Prefeito usa cargo para emitir licença ambiental fraudulenta para parentes”, citando o suposto
envolvimento do Vice-Prefeito e seus familiares,  dessa forma, solicitamos,  com a máxima
urgência, que seja encaminhada à esta Casa Legislativa as informações acima solicitadas e
outras informações que possam esclarecer o fato.

Itapoá, 26 de fevereiro de 2020.

José Antonio Stoklosa – PSD
[assinado digitalmente]

Ezequiel de Andrade – PL
[assinado digitalmente]

Geraldo Rene Behlau Weber – PSDB
[assinado digitalmente]

Janayna Gomes Silvino – PL
[assinado digitalmente]

Osni Ocker – PL
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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