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EXPEDIENTE Nº 77/2018/CMVV/ABF/GAB 

 

Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, nos 

termos do disposto no art. 200, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vila Velha, 

solicito que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vila 

Velha, com cópia para o Secretário Municipal de Meio Ambiente da PMVV esta:  

 

 

INDICAÇÃO 

 

  Considerando que a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, no art. 11, alínea 

“h”, do Ato das Disposições Finais e Transitórias, estipulou um prazo de 12 (doze) meses 

para que a Prefeitura Municipal instituísse a área da Mata de Jacarenema como Unidade de 

Conservação; 

  Considerando que as características ambientais encontradas no Parque de Jacarenema 

são amparadas também pela “Lei da Mata Atlântica” - Lei n° 11.428/2006, que “Dispõe sobre 

a Utilização e Proteção da Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica”; 

Considerando que em 1997, por meio da Lei Estadual nº. 5.427 é criada a Reserva 

Ecológica Estadual de Jacarenema e, no ano de 2003 o município de Vila Velha definiu os 

limites da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal de Jacarenema, com 346,27 

hectares, e ainda declarou de utilidade pública para fins de desapropriação, bem como em 

2004 também instituiu o seu Conselho conforme Lei n°9.985/2000( SNUC); 

 

Considerando que em 2010, a criação do Parque Municipal de Jacarenema foi 

ratificada conforme Art. 43, Lei n°4.999/10- Código de Meio Ambiente Municipal; 

 

Considerando que além dos critérios já mencionados acima, o Parque possui Plano de 

Manejo que estabelece os planos de uso público e demais formas de gestão e utilização das 

áreas, também conta com recursos advindos de compensações ambientais específicas para 

implementação da regularização fundiária de Jacarenema; 

Considerando que apesar da criação na forma da lei, da publicidade do seu plano de 

manejo e da existência de recursos para a implementação da regularização fundiária, a área 

carece de providências urgentes para a adequada proteção, tais como: posto de fiscalização e 

controle, centro de educação ambiental; sede administrativa e servidores; guarda-parque etc; 
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E por fim, considerando que há tempos os munícipes, a sociedade civil organizada, 

especialmente as de cunho ambiental vem denunciando a omissão e a falta de compromisso 

com a conservação ambiental do patrimônio natural de todo município, principalmente das 

Unidades de Conservação instituídas e demais áreas naturais; 

 

  Solicita-se em caráter de urgência, esclarecimentos acerca das providencias 

tomadas para a instituição e implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, 

bem como quais outros procedimentos já foram adotados.  

 

 

 

  Palácio Legislativo, 26 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


