
EMENTA:  REQUER  MOÇÃO  DE  CONGRATULAÇÕES  E

APLAUSOS  PELOS  37  ANOS  DA  ESTAÇÃO

ECOLÓGICA EM RIBEIRÃO PRETO (CONHECIDA

COMO  MATA  DE  SANTA  TEREZA),

COMEMORADOS ONTEM DIA 13 DE SETEMBRO

DE 2021, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

REQUEREMOS,  nos  termos  constitucionais  e  regimentais,

ouvido o plenário desta Casa, que seja consignado em ata dos trabalhos da presente

sessão, Votos de Congratulações e Aplausos à Estação Ecológica em Ribeirão Preto,

pelos 37 anos de existência;

A  estação  ecológica  é  uma  unidade  de  conservação  gerida  pela

Fundação Florestal:

(...)  Trata-se de pequeno fragmento florestal,  totalmente  constituído

por terras públicas, que sofre extrema pressão pela expansão urbana. Nesse cenário, a Estação

Ecológica de Ribeirão Preto ou Estação Ecológica da Mata de Santa Tereza emoldura a paisagem

da cidade e preserva uma amostra da Mata Atlântica, que, embora pequena, é a única em uma

região muito devastada. Está localizada em área que apresenta apenas 3,4% de remanescentes

florestais e a montante do ribeirão Preto, o que amplia a sua importância para a estabilidade

ambiental, por meio da conservação dos corpos de água, recuperação florestal e estabelecimento

de corredores ecológicos. Sua localização também contribui para proteção da Bacia Hidrográfica

do Pardo, sendo referência  para o conhecimento  científico  de espécies  nativas  em projetos  de



recuperação de áreas degradadas (...) https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/estacao-ecologica-

ribeirao-preto/

Diante  do  exposto,  requeiro  que  se  submeta  a  presente  Moção  a

apreciação  do  Plenário,  para  que  passe  a  expressar  o  pensamento  desta  Câmara  Municipal,

encaminhando copia do presente à gestora da EE, Sra. Alessandra Pinezi, cujo e-mail eletrônico é:

ec.ribpreto@fflorestal.sp.gov.br

Cópias  físicas  podem  ser  encaminhadas  para  a  Fundação  para  a

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, sito à Av. Professor Frederico Herman

Junior, 345, Cep: 05459-010 – São Paulo – SP, e par ao endereço de visitação da EE sito à Rodovia

Prefeito Antonio Duarte Nogueira, km 317. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.

MARCOS PAPA
Vereador - CID 
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