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Com fulcro no Art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de Audiência Pública a ser realizada no
dia 18 de Junho de 2018, às 14h30min, no auditório Deputado Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, com o
objetivo de debater a “Estadualização do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães“.

Esta audiência contará com a presença dos senhores deputados estaduais e convidados.

JUSTIFICATIVA

O Decreto Nº 97.656, de 12 de Abril de 1989 que criou o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, tinha
como objetivo proteger e preservar amostra dos ecossistemas ali existentes, assegurando a preservação de
sítios arqueológicos e proporcionando o uso público, para estudo, pesquisa e visitação em geral.  

Devido à relevância do tema e após 29 anos de sua criação, especialmente nestes tempos de agressões ao
meio ambiente, em um Estado marcado pela rica biodiversidade, pelos ecossistemas que maravilham e
atraem turistas do mundo todo, mas, também, infelizmente, pelas notícias veiculadas na grande mídia,
referentes às queimadas, o assunto torna-se fundamental.

Debater e organizar um plano de ação, com todos os envolvidos na problemática, assume um caráter
prioritário, cuja finalidade é uma gestão eficiente que torne o parque nacional de chapada uma referência
nacional. E realizar uma avaliação correta desses anos todos de criação do parque é o objetivo central dessa
audiência pública.

O desafio de conservar áreas protegidas por Lei, em áreas limitadas como as dos Parques, não pode ser
feito sem a parceria da sociedade.

Cada vez mais os conservacionistas, cientistas e gestores percebem que a estratégia de conservar estas
áreas protegidas sem levar em conta os problemas e direitos das populações locais cria conflitos e
ressentimentos que, em última instância, ameaçam a integridade das áreas que se quer conservar.

Diante desse quadro, alguns novos modelos de criação e gestão estão sendo implementados  em áreas
protegidas, bem como categorias inovadoras tem sido concebidos e colocados em prática.
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A proposta de estadualização do Parque nacional da Chapada é uma aposta e um modelo que pode
funcionar como exemplo de forma alternativa de uso dos recursos naturais, mais racionais e sustentáveis.

Diante do exposto e do justo objetivo que se quer realizar, cumpre-me, levar ao conhecimento de meus
distintos Pares, a presente matéria legislativa, visando à realização desta Audiência Pública, na data, local, e
forma aqui disposta, solicitamos aos mesmos o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Maio de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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