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INDICAÇÃO Nº 989/17 
 

 

INDICAÇÃO 
 

  
            
       Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, através da Secretaria responsável, que seja 
feito o reflorestamento no Macuco Rural Parque. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
     
 

Um projeto de reflorestamento (plantio de árvores) tem como objetivo recuperar a 
biodiversidade, nascente e controlar a erosão do solo. Além de ajudar na conservação dos 
ambientes, o projeto de reflorestamento atende as exigências legais de preservação. 

Com apoio da Prefeitura por meio das Secretarias de Educação, Agricultura e Meio 
Ambiente e demais parceiros, sugerimos a participação de todos os alunos das escolas 
públicas do Município para participarem desse Projeto, pois irá proporcionar a esses alunos 
o incentivo e o interesse em cuidar do meio ambiente e a recuperar as áreas degradadas.  

Estas ações têm como objetivo despertar nas crianças o interesse pela preservação 
da natureza através do desenvolvimento sustentável, 

 bem como promover a conscientização dos alunos e comunidade sobre a importância 
da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais. É muito 
importante que todos ajudem e deem o exemplo de cuidado com a natureza e isso deve ser 
seguido por todas as gerações, para que no futuro as pessoas possam visitar o local onde 
foi feito o reflorestamento, e passar bons momentos e contemplar a rica flora típica da nossa 
região.  

Abordando a importância desse tema tão importante e o seu impacto no nosso dia a 
dia, assim como a necessidade de se preservar as áreas nativas e reflorestar os espaços 
degradados. 

A Secretaria de Meio Ambiente poderá dar continuidade com programação periódica 
com alunos da rede pública, com diferentes abordagem e ações sempre voltadas para a 
preservação ambiental. 

 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 07 de novembro de 2017. 
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