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REOUERIME TO
º 886/2018

.t\FROVADO

Senhor Presidente.
Nobres Pares,

Providencie-se a respeito
Sala das Sessões,��OV ZO�e__
�D-ENTE

Considerando que. no último dia 07 de novembro, realizou-se uma
reu111ao, nesta Casa de Leis. com membro dn As ociação dos Apicultores de Pirassununga
(ASSAPIRA) e membros das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura para tratar
sobre a grave mortandade de abelhas em nosso Município. causadas. pelo que se sabe. pelo uso
de agrotóxicos;
Considerando que a reu111ao foi muito proveitosa, contudo, para dar
continuidade aos trabalhos e para se realizar uma ação conjunta seria importante o agendamento
de nova reunião com a participação de autoridades. instituições e órgãos que possam somar ao
propósito de se evitar as mortes de abelhas;
Considerando que a situação é grave e reflete não apenas na produção da
Apicultura, mas também em toda a produção agrícola, pois, como demonstram inúmeros
estudos. as abelhas têm um papel polinizador muito importante para garantir a produção de
alimentos;
Considerando que os apicultores presentes na reunião realizada
solicitam que novas datas sejam marcadas em horário noturno. permitindo a participação de mais
pessoas para a busca de soluções comuns;
essas condições. requeremos à Mesa. pelos meios regimentais seja
agendada reunião nesta Casa. com os membros da Associação dos Apicultores de Pirassununga
(A SAPlRA) e sejam C'O VOCADOS. nos termos do artigo 26, X da Lei Orgânica os
Ilustríssimos· Senhores Secretários Municipais ele Meio Ambiente, VALDIR ROSA, e de
Agricultura, NATAL FURLAN, para comparecerem nesta Casa de Leis, em REUNIÃO, em dia
designado pela Presidência. visando a busca de soluções frente a mortalidade de abelhas.
Requeremos. ainda. que. para mesma data, sejam convidados os
membros da ASSAPI RA. por seu Presidente, enhor JOÃO MANOEL ARMANIM PLENCO
bem assim, representantes da imprensa c meio, de comunicação local.

Requeremos. por fim, seja estendido o CONVITE às autoridades e
órgãos a seguir descritos para a implantação de uma ação conjunta em prol de nossa cidade:

�

/yJptl,

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Caixa Postal: 89
Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislati1 1o(á,camarapirassu11unga.sp.gov.br
Site: www. c:amampira.\':,;un 1111ga..\1J.gov.br

Excelentíssimo Senhor Si.'cretúrio ck I stado da ,\gricultura e /\bastccimcnto de São
Paulo, Francisco Scrgio Ferreira Jardim;
Excelentíssimo Senhor Coordenador da Defesa Agropecuária, Fernando Gomes
Buchala:
Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, Ora. Teima Regina Fernandes Rego
Pagoto;
Excelentíssima Senhor Delegada Titular de Pirassununga, Ora. Tatiane Cristina
Parizotto:
Ilustríssimo Comandante da J' Cia de Polícia Militar, Capitão PM Neymar Pereira
dos Santos;
Ilustríssima enhora Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos U P, Professora Doutora Elisabete Maria Macedo Viegas;
Ilustríssimo enhor Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - USP,
Professor Doutor José Antonio Visintin;
Ilustríssimo enhor Presidente do Sindicato Rural de Pirassununga, Luiz Carlos
Gomes da Cruz para que este dê conhecimento aos agricultores presentes em nossa cidade;
e aos Ilustríssimos membros do Setor de Vigilância Sanitária de Pirassununga.
ala das Sessões. 13 de novembro de 2018.
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