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Com Fulcro no artigo 154 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora deste Poder Legislativo Estadual, após a manifestação favorável do Soberano
Plenário, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 03 de abril de 2017, às 14h00min, no
Auditório Milton Figueiredo, para discutir sobre a “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa
da vida”, tema da Campanha da Fraternidade 2017, cujo lema é “Cultivar e guardar a
criação” (Gn 2.15).
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Mais um ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) traz um tema de suma
importância, para reflexão da sociedade, durante o período da quaresma. Em 2017, a CNBB,
com o tema "Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida” e lema “Cultivar e guardar a
criação” (Gn 2.15), a conferência propõe dar ênfase a diversidade de cada bioma e criar
relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, especialmente à luz
do Evangelho. A depredação dos biomas é a manifestação da crise ecológica que pede uma
profunda conversão interior. 
Dessa forma, além de expandir a discussão do assunto por meio do parlamento, com esta
audiência pública ora solicitada, vamos bordar a realidade dos biomas brasileiros e as pessoas
que neles moram. Assim, a Campanha deseja despertar as famílias, comunidades e pessoas de
boa vontade para o cuidado e o cultivo da Casa Comum. Para ajudar nas reflexões sobre a
temática proposta. Esta iniciativa alerta para o cuidado da criação, de modo especial dos
biomas brasileiros, sobretudo para a riqueza que temos em nosso estado: o único com três
biomas.
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