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INDICAÇÃO 157/2021 

De 13/10/2021 

AUTORES VEREADORES: MATEUS APARECIDO LIMA e ISRAEL 

AUGUSTO DE OLIVEIRA. 

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para viabilize estudos junto a Casa da Agricultura de 

Santa Lúcia, para se realizar um levantamento de em toda 

a área rural da cidade de Santa Lúcia, dos locais onde 

ocorreram queimadas na vegetação das propriedades, com 

o emprego de replantio de arvores nativas e ou com plantas   

apropriadas em todos os lugares onde ocorreram queima.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A degradação do meio ambiente pode se dar através da 

mineração, desmatamento, uso intensivo do solo para fins 

agropecuários como o uso de herbicidas, excesso de 

pastejo, salinização do solo e por queimadas consecu-

tivas, principalmente devido a um período de estiagem e 

que estamos passando ultimamente;    

As áreas degradadas são aquelas que sofreram intensos 

distúrbios e, por si só, não possuem meios de regene-

rarem-se naturalmente. Geralmente nessas áreas são 

eliminados os bancos de sementes e as plântulas (os 

embriões das plantas que se encontram nas sementes), o 

que diminui ou elimina a capacidade produtiva de de-

terminada região, apresentando baixa capacidade de 

voltar ao seu estado anterior. Tais áreas, indepen-
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dentemente de suas localidades, possuem características 

negativas em comum, como a menor diversidade de espécies 

e ausência de estrutura vegetal; 

Essas ações de queimadas em muitas involuntaria-

mente, modificam o ecossistema de tal forma que os 

mecanismos naturais são perdidos e há grande dificuldade 

da natureza agir espontaneamente para recuperar uma área 

degradada, por isso há necessidade de uma nova inter-

venção humana para reverter ou diminuir os danos causados 

pelo próprio originador da degradação; 

Essa recuperação tem como objetivo o fornecimento de 

condições favoráveis à reestruturação da vida vegetal – 

e consequentemente animal – nos ambientes em que não há 

condições do ecossistema restabelecer-se sozinho. As 

formas mais conhecidas para a recuperação de áreas 

degradadas são a implantação de espécies vegetais é o 

florestamento; 

Existem duas maneiras de se proceder a recuperação 

de áreas degradadas: uma é deixar que a natureza se 

regenere com o tempo, através da disseminação de sementes 

pelo vento e pelos pássaros. A outra medida é através da 

ação humana para o reflorestamento e cuidado do local. 

Entretanto em ambas as maneiras de recuperação é ne-

cessário que haja proteção das áreas contra o fogo, caso 

contrário todo o esforço, seja da natureza ou das mãos 

humanas, será em vão. 
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MATEUS APARECIDO LIMA e ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, 

vereadores, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICAM Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL e a Senhora IOLE SABINO, Agrônoma Responsável 

pela Casa da Agricultura de Santa Lúcia, fazendo-os 

sentir a necessidade de que com a maior brevidade 

possível, para viabilize estudos, para se realizar um 

levantamento de em toda a área rural da cidade de Santa 

Lúcia, dos locais onde ocorreram queimadas na vegetação 

das propriedades, com o emprego de replantio de arvores 

nativas e ou com plantas apropriadas, refazendo assim o 

reflorestamento de todas s lugares onde ocorreram queima. 

INDICAMOS ainda que a Administração Pública Municipal, 

fornece aos proprietários onde irão ocorrer o reflo-

restamento que a forneça de maneira gratuita essas 

arvores nativas e que façam parcerias com os proprie-

tários das terras onde localizam-se as áreas a serem 

manejadas a fim de que os mesmos executem trabalhos de 

manutenção e conservação. 

Tais medidas se justificam, pois com a estiagem que 

estamos passando ultimamente, vários locais na área rural 

de nosso município sofreram sucessivos incêndios e 

destruíram grande parte da vegetação e de arvores, e se 

faz necessário a Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, 

adotar essas medidas como replantio de arvores nativas. 

    Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Outubro de 2021. 

 

MATEUS APARECIDO LIMA  ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR     VEREADOR  


