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SENHOR PRESIDENTE:
O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, após ouvido o douto Plenário, esta Casa Legislativa encaminhe ao poder
Executivo Municipal e a Secretaria Responsável o pedido de informação referente ao
processo de revitalização da lagoa do Marcelino a qual contempla dragagem da lama e
retirada de plantas exóticas, serviço esse sendo iniciado na época da desova das
tartarugas conforme descreve a própria sinalização afixada as margens da lagoa pela
própria PMO, assim como a migração de aves de bando que ocorre nas épocas de calor.
JUSTIFICATIVA:
Este vereador, exercendo o papel de fiscalizador, e atendendo ao pedido de
alguns munícipes, onde relataram a preocupação com o meio ambiente, no que se refere
ao projeto e processo de revitalização que vem acontecendo na lagoa do Marcelino,
venho por este encaminhar o seguinte pedido de informação:
 Considerando que o processo de dragagem e revitalização se iniciou no período da
desova conforme informação afixada em uma placa de atenção (conforme
imagem anexa) “ ÁREA DE DESOVA DE TARTARUGAS de outubro a março”,
solicito que me seja encaminhado o estudo e o projeto de revitalização da lagoa
do Marcelino, quantos aos impactos ambientais no que se refere a fauna e flora
conforme licença ambiental LU 01/2021 emitida pela secretaria do meio ambiente.
Sala de Sessões em, 15 de março de 2021

Vereador Miguel F. Calderon
Bancada Progressista
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