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INDICAÇÃO N° 220/2021 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

INDICA ao Executivo Municipal que promova a 
criação de Unidade de Conservação no Parque 
Ecológico de Acaraú, instituído pela Lei Municipal n° 
877/98. 

Unidade de Conservação (UC) são áreas naturais passíveis de proteção por suas 
características especiais. Legalmente falando são 'espaços territoriais e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção da lei", conforme a Lei Federal n° 
9.985/2000. 

As UCs têm a função de salvaguardar a representatividade de porções 
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 
ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o 
patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às populações tradicionais o 
uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às 
comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas 
sustentáveis. 

Desta forma, indicamos ao Poder Público a criação de Unidade de Conservação 
no Parque Ecológico de Acaraú, o qual foi instituído pela Lei Municipal n° 877 de 06 
de Março de 1998. 

Ressaltamos que segundo o inciso Artigo 255, § 1°, inciso 1 da Constituição Federal, é 
dever do Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, 
assim como prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Portanto, 
indispensável à análise da presente indicação por parte do Executivo Municipal. 

Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
forma regimental, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal de Acaraú, 
encaminhando a presente INDICAÇÃO, solicitando a criação de Unidade de 
Conservação no Parque Ecológico de Acaraú, instituído pela Lei Municipal n° 
877/98. 
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