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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA,
solicitando informações e esclarecimentos acerca das providências e medidas que estão sendo adotadas
pela SEMA para socorrer os animais silvestres que estão passando fome e sede nas dependências do
Parque Mãe Bonifácia neste período de seca. 

JUSTIFICATIVA

Conforme noticiado na imprensa e nas redes sociais,  os animais silvestres que vivem no Parque Estadual
Mãe Bonifácia, principalmente os macacos, estão sofrendo com o período de estiagem. Com a plantação
seca, eles não encontram frutas para comer e a água também escassa.

As denúncias e vídeos encaminhados apontam que os animais não estão sendo cuidados e estão passando
fome e sede, sendo que muitos encontram-se visivelmente magros.

Na linha de frente, quem trouxe à tona o assunto foi Michele Scopel, advogada, ativista da causa animal há
13 anos e fundadora da ONG OPAMT,  com um post no facebook com relatos e fotos dela, além de outras
pessoas que a procuraram para tentar oferecer ajuda aos bichos.

Além de  macacos sagui (pertencentes à família Callitrichidae), pacas (da família Cuniculidae), serpentes e
outros circulam pelo parque "desesperados" por alimentos e águas levados pelos visitantes, que apesar de
estarem proibidos de alimentar os animais, de acordo com os avisos contidos no Parque Mãe Bonifácia,
acabam tentando socorrer os animais com frutas e águas.

“Populares têm levado banana, mas tem uma placa dizendo que por lei é proibido perturbar e alimentar os
animais. Então onde estão os responsáveis do parque? Cadê a SEMA? Tem macaquinhos super magros,
eles estão passando fome e sede, teve um que tentava tomar água na torneira, mas ela estava fechada”,
relata Michele Scopel em entrevista.

Diante de tais fatos, e considerando que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente é responsável pela gestão
do Parque Estadual Mãe Bonifácia, apresentamos o presente requerimento, solicitando informações e
esclarecimentos acerca das providências e medidas que estão sendo adotadas pela SEMA para socorrer
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esses animais silvestres que estão passando fome e sede nas dependências do Parque Mãe Bonifácia neste
período de seca. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Setembro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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