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AUTORIA DO VEREADOR (A): RODOLFO MOTA DA SILVA 

SÚMULA: Pedido de informações ao Prefeito Municipal, sobre o Parque das Aves. 

Lido na sessão do dia 2k / 05 / .3I' . Visto secretário 
Aprovado por 

Rejeitado por 

Encaminhado através do ofício n° / , em 

CONTEÚDO DO REQUERIMENTO: 
Observadas as disposições regimentais, o adiante signatário, 

vereador com assento nesta Casa de Leis, requer que, após consentimento do Plenário, 
seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações: 

• Em relação à Licença Ambiental e autorização para manejo da fauna silvestre em 
cativeiro, qual a situação atual do Parque das Aves? 

• Existe algum trabalho ou projeto em andamento visando à reabertura do referido 
parque na condição de Zoológico ou outra espécie de área para visitação? 

• Quais servidores são responsáveis pelo parque e quais suas áreas de atuação? 

• Quantos animais e de quantas espécies permaneceram abrigados no local após seu 
fechamento para a visitação? 

• Qual foi o destino dado pelo IBAMA aos animais retirados do Parque na ocasião do 
embargo realizado pelo referido instituto? 

• Quais os valores investidos mensalmente no parque com a alimentação dos animais, 
conservação do espaço e pagamento dos servidores? 

• Considerando a intervenção repentina do IBAMA após 12 anos de funcionamento do 
parque, requer-se cópia da documentação (notificação, laudos, etc.) enviada pelo 
órgão em questão, para análise dos motivos determinantes de tal ato administrativo. 

• Ocorreu alguma morte de animal silvestre que estava abrigado no parque no último 
ano? Em caso afirmativo qual(is) teria(m) sido o(s) motivo(s) e qual providência foi 
adotada? 

Nestes termos pede deferimento. 

Sala das sessões, 25 de maio de 2018. 
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