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INDICAÇÃO

 

Indica ao Governo do Estado da Bahia, a necessidade de 
aquisição de embarcação miúda para servir à manutenção do 
Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté localizado no 
bairro de Itapuã na capital baiana.

 

O deputado infrafirmado, com fundamento no art.139, do Regimento Interno desta Casa, vem encaminhar, 
através da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, ao Exmo. Sr. Governador do Estado da Bahia, Sr. 
Rui Costa, em defesa do meio ambiente em nosso Estado, a seguinte indicação:

Que o Exmo. Sr. Governador autorize, a aquisição de embarcação miúda para servir à manutenção do Parque 
Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté localizado no bairro de Itapuã na capital baiana.

 

JUSTIFICATIVA

O Parque Metropolitano do Abaeté foi criado originariamente para proteger um dos mais belos e grandiosos 
exemplos da criação da natureza, que vinha sofrendo um intenso processo de ocupação predatória e 
depredação a sua área geológica.

O Parque está situado dentro de uma Área de Proteção Ambiental - APA, composto por dunas, lagoas e 
vegetação nativa, com exatos 12.870m2 de área e é administrado pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Estado da Bahia - INEMA. A Lagoa do Abaeté, cujas áreas escuras cortam o Parque, é 
um dos principais cartões postais do Estado da Bahia com o seu lindo contraste criado pelo entorno de areia 
branca.

No entanto, existe na região um problema ambiental que carece de cuidados: o avanço das Baronesas e 
salvínias que cobrem parte significativa da lagoa. As baronesas e salvínias são plantas aquáticas 
bioindicadoras de poluição. Em grande quantidade, pode comprometer a vida da lagoa, pois falta oxigênio.

Diante das dificuldades, a comunidade local tem se unido para livrar a lagoa das Baronesas, mas a equipe de 
profissionais que trabalha na Lagoa do Abaeté, aponta a necessidade de aquisição de embarcação miúda pelo 
Estado da Bahia para facilitar a ação de retirada das plantas aquáticas.

Desta forma, proponho ao Governo do Estado da Bahia, que promova a a aquisição de embarcação miúda 
para servir à manutenção do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté localizado no bairro de Itapuã 
na capital baiana.
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Por todo o exposto, peço o deferimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2022.

 

Marcelino Galo Lula – PT
Deputado Estadual
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