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O Deputado abaixo assinado, no exercício de suas prerrogativas constitucionais e 

regimentais, especialmente em observância àquelas previstas no artigo 57, §2º da 

Constituição Estadual, bem como no artigo 17, XXXI da Resolução 2.700/09 

(Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo), vem 

requerer, a Vossa Excelência, a apreciação e posterior encaminhamento a(o)  Exmo(a). 

Sr(a). Secretário(a) de Estado da Agricultura , a ser respondido no prazo legal: 

 

Cumprimentando-o, respeitosamente, requeiro informações relativas à existência de 

processo administrativo em trâmite na Autarquia Estadual IDAF, cujo objeto seja a 

concessão de licença, autorização ou qualquer outro ato administrativo para supressão 

vegetativa da gleba de terras situada à Rodovia do Sol, km 60, Guarapari, registrada na 

matrícula imobiliária de nº 66402 no Cartório de Registro Geral de Imóveis da mesma 

cidade e comarca, com 719.963,52m², para fins de fracionamento do solo urbano e 

posterior criação de loteamento ou para qualquer outra finalidade, mormente no que 

tange aos seguintes questionamentos: 

 

a) Existindo procedimento administrativo que se refira ao imóvel acima descrito, se 

há ato administrativo autorizativo da Autarquia Ambiental para exploração de 

atividade econômica, fracionamento do solo e loteamento ou para qualquer outra 

finalidade solicitada pela parte interessada? 

b) Se, na circunscrição geodésica da área em comento, há presença de vegetação 

típica do Bioma da Mata Atlântica e, em caso positivo, qual o estágio de 

preservação e regeneração em que se encontra? 

c) Da área total da gleba de terras acima mencionada, qual o percentual de Mata 

Atlântica a que se refere a indagação elencada na alínea “b”?  

d) Se houve determinação de reserva de parcela da área vegetativa para fins de 

preservação dos espécimes do(s) bioma(s) existentes na área? 

 

No mais, requisita-se a extração de cópia do procedimento administrativo objeto deste 

pedido de informação, do ato público autorizativo, bem como do projeto urbanístico 

apresentado pela parte interessada, memorial descritivo da área, planta do loteamento, 

entre outros elucidativos aos questionamentos formulados. 

 

Certos de vossa presteza, aguardamos as respostas no prazo legal. 

Salas das Sessões, 16 de dezembro de 2019. 

 

CARLOS VON  

Deputado Estadual 

Identificador: 380037003400350034003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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