Taquaraçu de Minas, 14 de outubro de 2.013.
COMUNICADO DA DIRETORIA
AS DIRETORIAS DAS ASSOCIAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS DE
IMÓVEIS DO BAIRRO ÁGUAS DE SERRA MORENA –
RESIDENCIAL I e II, vem, através deste comunicado, informar e
requerer de todos os proprietários dos RESIDENCIAIS I e II que:
1) Estamos preocupados com fatos ocorridos dentro de nosso
condomínio e precisamos da colaboração de TODOS os
proprietários, prestadores de serviços e colaboradores.
2) Pessoas que trabalham para nós (prestadores de serviços: jardinagem,
limpeza de piscina, etc), EM SUA MINORIA, FRISE-SE, estão
aproveitando do livre acesso que têm em nosso condomínio para
praticarem condutas ilícitas como: pescar nas lagoas com tarrafas,
redes, além de fazerem caça de animais silvestres com armadilhas.
3) Informamos que é CRIME AMBIENTAL qualquer tipo de caça de
animais silvestres, e pesca fora de época (PREDATÓRIA) utilizando
de equipamentos indevidos, puníveis com prisão, conforme Lei
9.605 de 12 de fevereiro de 1998.
4) Já foram encontrados nas matas e lagoas do condomínio e estão em
poder da Diretoria redes de pesca e armadilha para animais silvestres
- vide fotos anexas.
5) Antes de tomarmos qualquer atitude mais drástica, como fazer à
denúncia de tais práticas as autoridades competentes, como IEF –
Instituto Estadual de Florestas, POLÍCIA FLORESTAL e POLÍCIA
FEDERAL, gostaríamos de contar com a colaboração de todos, no
sentido de conscientizarem seus empregados, de que tais práticas são
crimes e atentam contra a proposta de nossa comunidade de
preservação
do
meio
ambiente.

“Não toleramos tais práticas dentro de nosso condomínio e a diretoria
tomará todas as atitudes cabíveis, tanto na esfera criminal como na
esfera cível para punir os responsáveis, caso chegue ao seu
conhecimento a prática destes crimes ambientais dentro das
dependências do condomínio.”

CONTAMOS COM A COMPREENSÃO E A COLABORAÇÃO DE
TODOS,
POIS
NÃO
PODEMOS
TOLERAR
ESTES
COMPORTAMENTOS DENTRO DE NOSSO CONDOMÍNIO.
Atenciosamente,
AS DIRETORIAS DOS RESIDENCIAIS I e II

