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MOÇÃO Nº 058 /2019 

 

Senhores Vereadores 

 
A preocupação com a preservação e cuidado com o meio ambiente é 

recorrente nos dias atuais. Diante dos constantes atos de degradação e atentados aos 

recursos naturais, torna-se necessário enfatizar as ações de regeneração do meio 

ambiente, partindo dos bancos escolares e passando por instituições públicas e 

privadas. 

Em todo o país, atividades marcaram esta importante semana 

voltada ao Meio Ambiente. Seja com plantio de árvores, distribuição de sementes, 

recolhimento de lixos em córregos e rios e campanhas educativas nas grandes, 

médias e pequenas cidades, todos fizeram sua parte no papel de agentes 

multiplicadores de boas ações em defesa do meio ambiente. 

Em Jaguariúna, a Semana do Meio Ambiente foi realizada entre os 

dias 2 e 8 de junho. Teve início com a já tradicional Caminhada Ecológica, em 2019 

feita da Estação de  Guedes, até a Fazenda da Barra. Passou por ações como Coleta 

Seletiva de Recicláveis, gincanas, visitação a nascentes e palestras. Com chave de 

ouro, o fechamento organizou um mutirão de doação de mudas para plantio em 

calçadas, com enorme adesão e sucesso. 

No que tange à coleta reciclável, mais três bairros de Jaguariúna 

começaram a receber os veículos de recolhimento de materiais que poderão ser 

reaproveitados. Os moradores do Recanto dos Lagos, Reserva da Barra e Jardim 

Primavera já podem separar o lixo orgânico dos recicláveis, estes sendo 

acondicionados em sacos específicos. Mais um ponto positivo na batalha em prol do 

meio ambiente. 

A Semana do Meio Ambiente foi um sucesso graças, principalmente, 

ao competente trabalho realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Mas não teria o mesmo alcance sem parcerias 

fundamentais, como as agropecuárias da cidade, a Unifaj e os cooperados da Cooperj. 

Todos devem ser parabenizados. 

Sem correr o risco de esquecer alguém, queremos citar o trabalho 

incansável da secretária de Meio Ambiente Rita de Cássia Siste Bergamasco, a 

diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente Aline Granghelli Catão e 

da chefe de equipe Pâmela Bartulic Tieppo. Junto com elas, agradecemos e 

parabenizamos à toda equipe da Secretaria do Meio Ambiente. Sem eles, nada disso 

seria possível. 
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Ações organizadas e realizadas pelo Poder Público são 

fundamentais para disseminar os princípios de cuidado e preservação do meio 

ambiente. Somente uma sinergia entre agentes públicos e a população poderá fazer 

com todos triunfemos nesta árdua tarefa de manter vivos os nossos recursos naturais. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, depois de dispensar às 

formas de praxe e ouvir o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor aos 

participantes e realizadores do evento da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à 

Senhora Secretária Rita de Cássia Siste Bergamasco, extensivo a todos os  

funcionários da Secretária de Meio Ambiente, no endereço a seguir: Rua José Alves 

Guedes, nº 575 – Centro em Jaguariúna/SP. 

Gabinete Ver. Walter Luís Tozzi de Camargo, 17 de Junho de 2019.  

As.) VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária realizada em 17 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 18 de junho de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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