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REQUERIMENTO Nº66/2022 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

  

REQUERIMENTO: PAULO X. DE JESUS 

  

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer 

a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informações referente a Lagoa que 

banham várias propriedades de nosso município 

 

 É de conhecimento de todos as Lagoas existentes no nosso 
município, uma mais próxima e de grande porte conhecida 

por todos é a Lagoa da Fazenda, que banham várias 

propriedades rurais que a margeiam 

 Considerando que a ação do tempo, as intemperes naturais e 
a própria degradação natural notamos que a diminuição de 

seu tamanho vem chamando a atenção, como também 

desabastecendo tais propriedades, como Josefa Xavier, 

Takeu Ishi, José Soares, Irineu Curti, Leandro, Osvaldo 

Fiel da Costa, Rodolfo Vieira, José Lopes, João sobrinho, 

Edson da Silva, Armelindo Guerra, Valdomiro Braguini, 

Nivaldo Braguini, Aguinaldo, Vanderlei Braguini, Valdecir 

BRaguini, Sérgio Almeida e Fazenda Rancho Alegre. 

 Diante do exposto, a municipalidade irá realizar ações de 
desassoreamento de suas nascentes e minas naturais? 

 O município tem acompanhado este desfecho da situação da 
Lagoa? O poder publico através de seus responsáveis vem 

orientando os proprietários rurais para proceder ações 

para inibir esta degradação? Caso positivo quais as ações 

serão tomadas afim de solucionar este problema? Haja vista 

que existem Leis onde autorizam a correta revitalização de 

nascentes. 

   
Justificativa: Tais solicitações visam contribuir para melhor 

cuidar do meio ambiente, como também preservar a história desta 

Lagoa, que muito contribuiu para o crescimento histórico de 

nosso município. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

20 de junho de 2022. 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vereador 


