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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 49/2019 

 
 

A Vereadora abaixo subscrita, vem, perante os Nobres Colegas Vereadores, apresentar 
o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, o qual visa solicitar ação de interesse público aos 
poderes competentes, com fundamentação no parágrafo 3º do artigo 4, combinado com o inciso 
V do artigo 106, e artigos 140 e 141 do Regimento Interno, requerendo após seja o mesmo 
encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal: 

 
 

Pede-se como PROVIDÊNCIA ao Poder Executivo Municipal, que seja 
plantado um corredor de flores silvestres no município de Nova Roma do Sul, com 
o fim de promover a conservação da população de abelhas e de outros insetos 
polinizadores. 

A sugestão é que a plantação tenha início na estrada que dá entrada ao 
perímetro urbano via comunidades de Castro Alves/Fagundes Varela, tendo 
continuidade nos parques e espaços verdes do centro, canteiros da avenida Júlio 
de Castilhos, até a outra entrada da cidade que dá acesso às comunidades de 
Paranaguá e Nova Treviso. 

É uma sugestão horizontal a título exemplificativo, nada impedindo que a 
plantação também se dê nas duas estradas que ligam aos outros municípios com 
balsa. 

Ainda, junto a este pedido de providência, envio a sugestão de que o 
município posso utilizar de grandes imóveis vazios para também plantar 
corredores de flores silvestres, valendo-se da servidão administrativa, tendo o 
apoio desta vereadora junto ao Poder Legislativo. 

Por fim, destaca-se que já foi apresentado um pedido neste sentido, no ano 
de 2017, na época apenas com o fim de embelezar a cidade, contudo, infelizmente 
até o momento não foi atendido. 

  
 
Justificativa: As flores do corredor providenciarão habitat e alimento às abelhas 

e outros insetos, como borboletas, libelinhas e borboletas noturnas. 
É interessante que seja finalizado antes do verão pois a iniciativa pode ajudar a 

travar o declínio da biodiversidade.  
As abelhas e outros insetos são tão importantes para a polinização das 

culturas que nos fornecem os alimentos que comemos. Temos de fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para os ajudar a prosperar e diminuir o número de mortandade 
em massa desses insetos. 

Um estudo recente realizado pelo Greenpeace aponta que entre dezembro de 
2018 e março de 2019, mais de meio bilhão de abelhas foram encontradas mortas em 
diversas regiões do país, e o principal causador é o agrotóxico.  

Façamos então a nossa parte enquanto administradores públicos, para que, 
além de embelezar o município, agregando cor e simpatia ao ambiente, também 
possamos ajudar a promover a biodiversidade. 
 

Certos do pronto atendimento a este pedido, desde já, agradeço. 
 
 

Nova Roma do Sul/RS, 09 de julho de 2019. 
 
 

 
 

Marina Panazzolo 
Vereadora PT 
 

mailto:camaravereadores@novaromadosul.rs.gov.br/
https://www.theuniplanet.com/2019/02/producao-de-alimentos-gravemente-ameacada-por-perda-de-biodiversidade-avisa-onu.html
https://www.theuniplanet.com/2019/02/producao-de-alimentos-gravemente-ameacada-por-perda-de-biodiversidade-avisa-onu.html

