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SENHOR PRESIDENTE: 

Os Vereadores que este subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos 

termos regimentais e após ouvido o douto Plenário e, se aprovado, esta Casa solicite ao 

executivo a possibilidade da concessão de uso do prédio institucional na Lagoa do 

Marcelino para que se estabeleça a sede da ONG EKOLIFE. A concessão envolve a 

utilização das instalações, do mobiliário se houver, e a necessidade de pontos de internet 

para desenvolver as atividades. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A ONG EKOLIFE tem por interesse a concessão de uso do prédio 

institucional da Lagoa do Marcelino para estabelecer e promover a sede da mesma, bem 

como dar um uso adequado ao local, visto que hoje não esta sendo utilizado para 

nenhum fim. Através da ONG poderá servir para reuniões, palestras educativas, 

observatório de fauna, e projetos com instituições de ensino e comunidade voltados a 

importância da conservação do meio ambiente, aliada a práticas sustentáveis. Assim 

como o resgate da história sendo representado em exposições e apresentações. 

Também será possível proporcionar o conhecimento e a conscientização das pessoas 

acerca de temas que envolvam o  meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a 

construção de atitudes para a preservação, conservação e o desenvolvimento 

sustentável. Convém ressaltar que um local destinado para essa finalidade proporciona 

entendimento e valorização pela comunidade sobre as questões ambientais, mas 

principalmente na ligação histórica com a lagoa. 
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Sendo assim, a ONG EKOLIFE se compromete, em contrapartida, na 

realização de exposições, oficinas e atividades que envolvam meio ambiente e histórico, 

educação ambiental, cuidados e preservação com o entorno da Lagoa do Marcelino. 

 

 

Sala de Sessões em,  20 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Vereador  Miguel F. Calderon 
Bancada do Progressista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador Charlon Müller 
Bancada do MDB 

 
 
 


