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 Vila Velha - ES, 02 de maio de 2018. 
 

 
Ao ilustríssimo Presidente Da Câmara Municipal de Vila Velha. 
Exmo. Sr. Ivan Carlini 

 
ANADELSO PEREIRA, Vereador que a este subscreve em observância a suas prerrogativas 

regimentais e legais, observando as necessidades dos munícipes de Vila Velha, vem respeitosamente, perante 

a Vossa Excelência requerer: 

 

Que seja encaminhamento de expediente, EM FORMA DE INDICAÇÃO, ao Exmo Prefeito 

Municipal, no sentido de viabilizar providências junto às Secretárias competentes o requerimento que abaixo 

segue:  

 

                              Solicitar à Prefeitura Municipal juntamente com as Secretarias de competência, a promoção 

de ações diretas, que possam incentivar no Município de Vila Velha, projetos embasados nas diretrizes da 

Parceria Publico Privado (PPP), capaz de ofertar, dentro da rede curricular de ensino municipal, aulas de 

educação ambiental, tendo como laboratório os serviços a serem implantados no Projeto das Ecobalsas 

(Transporte aquaviário turístico), Espírito Santo. 

 

                              Embasado na busca do equilíbrio entre o homem e o ambiente, nos dias de hoje, a educação 

ambiental assume um caráter mais realista, com vista à construção de um futuro pensado e vivido numa lógica 

de desenvolvimento e progresso. Assim sendo, podemos afirmar que a educação ambiental é ferramenta de 

educação para o desenvolvimento sustentável (apesar do paradoxo, que advêm do conceito de 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista ser o próprio "desenvolvimento" o causador de tantos danos sócio-

ambientais). A educação ambiental, como ferramenta da educação, tem que ser desenvolvida como uma 

“prática”, para a qual todas as pessoas precisam estar preparadas.  

                                 

                                   Pensando nestas possibilidades, entendemos ser primordial, o uso da referidas 

Ecobalsas (em dias e horários definidos), nas atividades escolares dos alunos da rede municipal de ensino, 
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tendo como principal premissa: A eficiência, responsabilidade e segurança preconizados pela renomada 

empresa que prestará os serviços,    

 

Diante ao exposto, requer que seja encaminhada o presente oficio, em FORMA DE 

INDICAÇÂO, ao Prefeito, para as necessárias providências.  

 

Aproveitando ao ensejo da oportunidade, renovamos nosso apreço e consideração. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

ANADELSO PEREIRA 

VEREADOR 

 


