
ESTADO DA BAHIA
Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália

INDICAÇÃO N° 77/2018

o Vereador ROMAU RODRIGUES DA SILVA PAIRANA, subscritor do presente, no uso de
suas atr-ibuições legais, depois de ouvido o Plenário, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a
necessidade DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE NO RIO VAYA na sede deste município,
conrorme justificativa,

JUST][FICATIVA

, A Região ela Foz do Rio Yaya, que corta grande parte da região urbana de Santa Cruz Cabrália,
é de fundamental importância para a beleza de nossa cidade, e lazer de quem mora ou visita a
seele de nosso município.

Entr(~tanto, apesar de sua importância incontestável, o Rio Yaya hoje sofre com a ação
humana, seja por parte de alguns moradores que insistem em despejar no seu leito lixo e
elejetos, seja por parte da empresa concessionária do tratarnento ele esgoto de nossa cidade,
que volta e meia, por incapacidade técnica de operação despeja no Rio parte do esgoto não
tratado coletado através da Estação Elevatória deEflúentes - EEE da Sapolândia.

IVlaso presente cenário não impossibilita ~tlé'opoder público munidpal, ainda que através d6.
parcerias, promova iniciativas com o objetivô de desenvolver, recuperar;;8 pr()teger nosso
patrlmônio ambiental tão importante que é o Rio Yaya, conhE;cídÔcomo Rio da P'raia.

Como proposta, através de nosso mandato, indico ao Poder Executivo, a recuperação ambiental
de todo o percurso urbano do Rio Yaya, com a criação de um Parque; voltado para a
preservação do mesmo. Tal parque deverá contemplar a instalação de recu-rsos-que permitam à
população e aos turistas que visitam nossa região usufruir do ~io recuperado, bem como de
suas mar-gens e passeios, e de toda a belíssirúa região cortada pelo trajeto urbano do Rio, além
do compromisso por parte da Prefeitura, na manutenção cio mesmo e nê instalação de seu
percurso de atrativos que permitam inclusive a jovens e crianças da rede municipal de Ensino o
aprendizado da importância da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade.

Convicto do apoio dos nobres colegas na aprovação desta indicação, conto com o bom senso
de Executivo Municipal na rápida execução.

Sala das Sessões, 09 de Março de 2018.

Vereador


