
INDICAÇÃO Nº 00035/2018 

 

 
Indica ao Poder Executivo uma PPP - Parceria Público Privada para 
Criação do “CIAC – Centro de Interpretação Ambiental do 
Cerrado”. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Prof. Deley Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente, após ouvido o Plenário, 
indicar ao Poder Executivo Municipal, a realização de uma PPP – Parceria Público 
Privada com o SESC, Universidades e as empresas de telecomunicações que 
instalaram torres de transmissões para viabilizar construção do “CIAC – Centro de 

Interpretação Ambiental do Cerrado”. 
 

O SESC possui expertise (veja anexos) para viabilizar e realizar o que estamos 
propondo, uma vez que o mesmo criou, construiu e administra o Centro de 
Interpretação Ambiental do Pantanal no Município de Poconé, Estado do Mato 
Grosso (veja www.sescpantanal.com.br). 
É necessário convidarmos as Empresas de Telecomunicações que instalaram suas 
torres de transmissões no alto da Serra do Estrondo, para a em aplicarem o valor 
devido, de acordo com a Legislação vigente, em projetos de mitigação de impactos 
socioambientais. Outros recursos poderão vir do Fundo Estadual de Meio Ambiente, 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos e ICMS Ecológico. 
 

O “CIAC – Centro de Interpretação Ambiental do Cerrado”. Consiste na 
construção de um Borboletário e complexo de infraestrutura (bioconstrução) para 
abrigar biblioteca, painéis, monitores, equipamentos e recursos eletrônicos com 
acervos fotográficos, imagens / audiovisuais e textos acerca da Fauna, Flora e 
biodiversidade do Cerrado. Que servirá de Centro de Lazer, Recepção e para a 
prática de Turismo Científico, Cultural, Religioso e Educação Ambiental. Esta 
iniciativa será complementar ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular de 2014. 
 

Esta iniciativa colocará Paraíso do Tocantins nos cenários estadual, nacional e 
internacional, enquanto Cidade polo “Portal de Entrada” do Vale do Araguaia uma 
das regiões mais importantes do Brasil do ponto de vista da biodiversidade, 
conhecido como Cantão onde ocorre o Ecótono (encontro de três ecossistemas) e 
os imponentes Rios Araguaia, Javaé, Formoso, Urubu, Dueré Coco, Caiapó, 
Piranhas, e mais de mil e quinhentos lagos. Face ao avanço de monoculturas da 
Soja, Cana e Eucalipto e a consequente diminuição da rica biodiversidade do bioma 
Cerrado, esta iniciativa será uma inovação que contribuirá com a formação e 
sensibilização dos jovens pela garantia de informação e formação das futuras 
gerações. 
 

http://www.sescpantanal.com.br/


Certo de contar com a sensibilidade dos meus pares para a aprovação 
da presente matéria, ofereço meus profundos sentimentos de gratidão 
felicitando a todos pela semana mundial de meio ambiente. 
 
 
 
Gabinete do Vereador Whisllan Maciel, 04 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Whisllan Maciel 
Vereador - PSDB 

 

 

 

 


