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Os Vereadores Subscritores no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc.

PfOpaemà Mesa, ouvido o cotendo ptenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, a presente IUOçÃO DE APOIO dirigida aos
fundadores do Projeto Araras Canindé de Santa Fé do Sul, na pessoa
do Alan Souza, Percival Gonzales e Rafael Guilhen, que com amor e
dedicação cuidam e zelam das Araras Canindé moradoras de nossa
cidade, vez que, através desse impoÍtante projeto têm enaltecido e
difundido o nome da nossa querida Santa Fé em todo o país.

Existem pessoas que abdicam de seu tempo de descanso e lazer para se
dedicarem a ajudar na preservação do Meio Ambiente, como é o caso dos
fundadores do grupo Araras-Canindé que, voluntariamente e com recursos
próprlos se unem com o objetivo de realizar a preservação e monitoramento
da espécie Canindé, sendo uma das principais ações do grupo, diante da
fragilidade dos ninhos naturais em palmeiras, o monitoramento dos ninhos já
existentes e ainda a confecção de ninhos artificiais, visto que a falta de ninhos
naturais é o principal fator que interfere na reprodução das araras.

Essas belíssimas aves se destacam em nossa cidade, assim como o trabalho
dos nobres voluntários, sendo importante ressaltar que o trabalho do grupo
tem sido nacionalmente reconhecido no meio jornalístico, vez que, diversas
matérias já foram divulgadas como no Jornal Nacional, TEM Notícias, Revista
de Sábado, De ponta a ponta e Programa Terra da Gente, fato este que tem
propagado o nome de Santa Fé do Sul para todo país, atraindo cada vez mais
visitantes em nosso município, fomentando o turismo e também ensinando as
futuras gerações a preservar nossas belezas naturais.

Isto posto, esses propositores não poderiam deixar de reconhecer a
importância dos fundadores do Projeto Araras Canindé de Santa Fé do Sul na
pessoa do Alan Souza, Percival Gonzales e Rafael Guilhen, e apoia-los é uma
forma de incentiva-los nessa tão nobre missão.
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ue cópia da presente moção seja encaminhada aos fundadores do

projeto "Araras Canindé", e ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Ademir Maschio.

Sala das Sessôes Dr. loão Alfredo do Amaral Ribeiro,
23 de novembro de 2018
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