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INDICAÇÃO Nº 1123/2018 
  
 

INDICAÇÃO 
 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, junto à Secretaria de Educação, Turismo, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, para que sejam realizadas Palestras nas Escolas Públicas sobre a 
importância da preservação Patrimonial e Ambiental. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
          

A principal linha de ação deste projeto consiste em desenvolver palestras nas escolas no 
sentido de acreditar que é através de uma ação educativa eficaz e comprometida que temos a 
possibilidade de realizar um processo de conscientização da sociedade em relação a preservação 
e conservação do patrimônio que cerca a comunidade. A defesa e preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental é uma tarefa extremamente importante em todos os setores da vida.  

A educação ambiental também é fundamental para uma conscientização das pessoas em 
relação ao mundo em que vivem para que possam ter cada vez mais qualidade de vida sem 
desrespeitar o meio ambiente. O maior objetivo é tentar criar uma nova mentalidade com relação 
a como usufruir dos recursos oferecidos pela natureza, criando assim um novo modelo de 
comportamento, buscando um equilíbrio entre o homem e o ambiente.  

Sendo assim, a proposta desta indicação é mostrar a importância de desenvolver palestras 
sobre a preservação ambiental e patrimonial nas escolas públicas, discutindo sua importância, 
tendo em vista que neste nível os educandos são bastante curiosos e abertos ao conhecimento, 
pois é comum uma criança ao chegar em casa repassar e comentar aquilo que aprendeu na 
escola, o que acaba levando e contribuindo para conscientização dos adultos. Ainda será 
identificada a visão dos docentes acerca da Educação Ambiental, e observado como esta vem 
sendo trabalhada pelos professores em sala de aula, sobretudo nas escolas públicas, buscando 
compreender como as questões ambientais vem sendo tratadas nas mesmas. Em um mundo 
bastante conturbado, no qual vivemos atualmente, em virtude de como o homem vem utilizando 
os recursos naturais de forma inadequada se faz necessário uma conscientização ambiental, 
sobretudo por parte dos educadores, já que eles têm grande responsabilidade na formação 
cidadã de seus alunos, sendo importante que estes possam tomar entendimento acerca do que 
acontece e o que podem fazer para preservar o meio ambiente e o nosso patrimônio; e 
disseminem tal conhecimento para sociedade, a começar pela escola. 

As ações desencadeadas por este projeto têm como objetivo fazer com que a escola seja o 
ponto de partida para um processo de conscientização da sociedade no sentido da construção de 
um mundo ecologicamente equilibrado e voltado para a defesa da cidadania ecológica e social. 

 
 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 08 de agosto de 2018. 
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