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INDICAÇÃO Nº 001/2021 

 

AUTOR: VEREADOR NESTOR LOPES. 

Senhor Presidente: 

Na forma regimental, o vereador infra-assinado, ouvido o Soberano Plenário, 

INDICA ao Excelentíssimo Senhor THIAGO PAMPOLHA, DD. Secretário de Estado 

do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro (SEAS/RJ), a necessidade de ser 

realizada pelo Governo do Estado, por intermédio do INEA – Instituto Estadual de 

Ambiente, a reconstrução da ponte existente no acesso principal ao HORTO 

CENTRAL FLORESTAL SANTOS LIMA, e a necessidade de melhores cuidados 

na manutenção desse importante órgão estadual em Santa Maria Madalena.   

JUSTIFICATIVA: 

Fundado pelo farmacêutico e botânico Joaquim dos Santos Lima Junior, importante 

pesquisador da flora nativa local, o Horto Central Florestal Santos Lima, conta com 

31,28 hectares de área, sendo a maior unidade de produção de mudas do Inea. 

O Horto Florestal Central Santos Lima, instalado nas proximidades da nossa 

cidade, desde sua fundação no ano de 1932, é importante referência para os 

amantes e estudiosos da natureza, que aí podem passar horas caminhando pelas 

trilhas naturais curtindo o que melhor tem a oferecer a natureza, onde inclusive, 

podem adquirir grande conhecimento sobre a flora e fauna da região. 

O Centro de Visitação do Parque Estadual do Desengano – que também está 

instalado dentro do Horto – é outro importante centro de estudos que guarda 

valiosas informações a respeito do vasto cinturão verde em que está inserido o 

município de Santa Maria Madalena. 

Além de abrigar um orquidário, um bromeliário e uma área de plantio de espécies 

arbóreas, entre outras instalações, o espaço tem capacidade para produzir 500 mil 

mudas ao ano, que além de comercializadas para os mais diferentes recantos do 

nosso Estado, são destinadas à recuperação de áreas degradadas do Parque 



Estadual do Desengano (PED) e no seu entorno, cuja área de Mata Atlântica, 

abrange também parte dos municípios de Campos dos Goytacazes e de São Fidélis. 

Apesar da importância que o Horto Central Florestal Santos Lima tem para o nosso 

município, nos últimos tempos o horto que outrora foi a “Sala de Visitas” da nossa 

cidade, a cada ano que passa está sendo deixado em total abandono pelo Governo 

do Estado, o que tem resultado em grande prejuízo à produção de espécies como 

ipê-roxo, ipê-amarelo, jequitibá, saboneteira, tarumã e juçara, entre outros, 

também por deixar de ser destacado atrativo turístico local, o que, para um 

município que tem o turismo como importante fator de geração de trabalho e 

renda, o descaso com que o Estado tem relegado o nosso horto, resulta em prejuízo 

irreparável à flora, ao turismo e ao município de Santa Maria Madalena.       

Face ao acima exposto, é que pedimos ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente 

e Sustentabilidade, THIAGO PAMPOLHA, seja providenciada, com a brevidade que 

o caso requer, a recuperação da ponte que fica no acesso principal ao Horto 

Central Florestal Santos Lima, como também seja dispensada uma atenção 

especial nos cuidados de manutenção desse importante órgão estadual em 

Santa Maria Madalena.   

Que seja dada ciência desta ao Senhor Thiago Pampolha e publicado o seu teor no 

Boletim Informativo do Município de Santa Maria Madalena.  

                                              Salão Plenário Tude Portugal, 01 de fevereiro de 2021. 

 

NESTOR LOPES                                                                                                                                 

Vereador/DEM 
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