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PROTOCOLO
N°: 036/22
Data: 1 1/02/22
Hora: 10:00
Visto: Adeiacir

REOUERIMENTO

EMENTA: Requer que seja criado um projeto de incentivo à
polinização de meliponídeos no antigo lixão existente entre os
bairros Marta Dequech e José Benedito Catarino.

HELVÉCIO ALVES BADARÓ, CRISTIANO LEITE
RIBEIRO E ODAIR MATIAS, vereadores que este subscrevem, no uso de suas prerrogativas
regimentais e em nome do povo de Cornélio Procópio, REQUEREM Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, que interceda Junto a Secretaria competente para que seja
que seja criado um projeto de incentivo a Polinização de abelhas nativas sem ferrão no antigo lixão
existente entre os bairros Marta Dequech e José Benedito Catarino.

JUSTIFICATIVA:

A importância da reintrodução de abelhas nativas nos espaços é importante porque a
polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes, além da reprodução de diversas
plantas. Por isso, as abelhas se destacam na manutenção e promoção da biodiversidade.

O governo do Estado lançou um programa para instalar colmeias de meliponídeos nos parques
urbanos do Estado. Desenvolvido pela Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo), o Poliniza Paraná visa aliar a manutenção desse inseto ameaçado de extinção ao papel
fundamental de polinização que a abelha desempenha no meio ambiente.

A idéia é pegar o que foi implantado na Capital e criar em nossa cidade, inclusive colocando
as crianças para participarem do projeto, porque elas já crescem com a consciência de cuidado do
meio ambiente. "A abelha tem uma função muito importante na natureza. Como um peixe não
sobrevive num rio poluído, a abelha também não sobrevive num ar poluído, então onde tem abelha,
tem saúde, qualidade de vida e do ar. É um termômetro para medir o ambiente que estamos vivendo .

HELVEt
Vereador - PR<

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2022.

ES BADARO

ODAI
Veread

STIANO LEITE RIBEIRO
eador-PSD

ANIA

Rua Paraíba, 163 - Centro - 86.300-000 - Cornélio Procópio - PR - Fone: (43) 3133-3000 - e-mail: camaramunicipalcp(83qmail-Com


