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I N D I C O  a o  E x c e l e n t í s s i m o  S e n h o r
Secretário-Chefe  da  Casa  Civil,  com cópia  a
Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  a
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, a
necessidade de viabilização de recursos para o
Projeto “Amigos da Natureza” Edição 2020.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade de viabilizar recursos para o projeto “Amigos da Natureza” 2020, que
visa incentivar o repovoamento da Tartaruga da Amazonia (Podocnemis expansa) e espécies nativas de
peixes na Bacia do Araguia.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da necessidade de manutenção do projeto “Amigos da
Natureza”, o qual teve inicio no ano de 2001 e neste ano completará a 15º Edição, tendo como responsável
técnico e incentivador o biólogo Francisco de Assis Ribeiro de Sousa. Tal projeto busca conscientizar a
população do Estado do Mato Grosso quanto à manutenção e repovoamento da Tartaruga da Amazônia,
bem como de peixes nativos da Bacia do Araguaia, como Matrinchã, Caranha e Piauçu.

 

Tempos atrás, a pesca na região do Araguaia se limitava ao consumo interno e era exercida apenas por
pescadores profissionais e moradores da região. Atualmente, grandes caravanas de pescadores
frequentam a Bacia do Araguaia e de forma ilegal removem grandes quantidades de peixes, utilizando
inclusive de diferentes tipos de equipamentos predatórios proibidos, resultando na diminuição das espécies
locais. Necessitando, assim, de ações urgentes para garantir tanto a perpetuação de espécies locais,
quanto a principal e mais importante fonte de alimentos e nutrientes das comunidades locais.
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Com essas razões e fundamentos, no propósito de que haja o acolhimento da pretensão, nos critérios e
parâmatros dispostos, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada
apreciação de meus distintos pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o
devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Maio de 2020

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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