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Os vereadores Subscritorgs, no uso de suas prerrogativas
parlamentares, etc.;

Considerando que, é um privilegio para nós santafessulenses presenciar
com frequência o voo das araras-canindés que cruzam, sem cerimônia, o céu de
nossa cidade, uma beleza de tirar o fôlego e para observá-las basta ter um
pouquinho de sorte. As araras-canindés escolheram Santa Fé do Sul (SP) para se
reproduzir, e há seis anos, elas fazem ninhos pela cidade e, aos poucos,
conquistaram os moradores, que se tornaram verdadeiros guardiões das aves, e
ela um novo símbolo do turismo do municÍpio

Gonsiderando que, preocupados com a vida e e*inçáo desses animais
que um grupo de moradores se uniram com o objetivo-de proteger as Araras-
Canindé através do monitoramento e o manejo de ninhos, ovos e filhotes, e assim
construíram ninhos artificiais em palmeiras e coqueiros para garantir o retorno e
reprodução das aves;

Considerando que, o trabalho desenvolvido por este grupo atingiu as
maiores mídias do pais, fazendo apariçôes em jornais de grande expressão tais
como o Jornal Nacional, TEM Noticias, Revista de Sábado, De ponta a ponta e
Programa Terra da Gente e assim, em contrapartida elevando o nome da Estancia
Turística de Santa Fé do Sul, atraindo os olhares do mundo para nossa pequena
cidade;

Considerando finalmente que, hoje "moram" em nossa cidade
aproximadamente 200 araras, e o trabalho desenvolvido por este grupo é
estritamente voluntario e a Administração Municipal em parceria com o SAAE
Ambiental tem contribuído somente com cessão de materiais para construção dos
ninhos artificiais, sendo importante fomentar ações de preservação e
monitoramento, bem como a divulgação do trabalho realizado por este grupo;

ReqUef à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, para que seja oficiad,o ao Senhor Prefeito Municipal
ADEMIR MASCHIO, bem como ao Senhor ADERCIO RODRIGUES, Secretaria

Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente solicitando prestar a esta

edilidade as seguintes informações:

www : cam a ra sa ntafed os ul. sp.gov- b r
*ma i I : ca m arasantaíe @hotma i l.com

Rua Dez, 345 - (1o andar) Centrc | Caixa Postal 66
Fone{Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122lCEP 15775-OOO - Sdnla Fédo Sul (SP)
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A Administração Municipal tem desenvolvido projetos ou obtido
parcerias que objetivem investir no trabalho de preservação e
monitoramento das ARARAS-CANINDE?
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura é bastante em si para justificar o ora apresentado

Sala das S6ssô€s Dr. João AlÍredo do Amaral Ribeiro,
23 ds novembro de 2018.
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