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Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, após
ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES direcionado à
Secretaria de Estado de Segurança Pública-SESP e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA,
acerca de informações sobre quais políticas estão sendo implantadas no corrente ano, para evitar as
queimadas no Pantanal para evitar desastres à exemplo do que ocorreu no ano passado.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária tendo em vista que o ano de 2020 foi muito violento para o bioma
do Pantanal, em especial em Mato Grosso, sendo necessária a implantação de alguma política institucional
para gerir e evitar as queimadas que ao longo dos anos estão devastando a região.

 

O Panatanal sofreu e vem sofrendo constantemente dviersas agressões, sejam as queimadas, a seca, o
assoreamento dos rios, necessitando do empenho e esforço de todos para preservá-lo, pois e trata não só
de um patrimônio ambiental, mas também um patrimônio histórico e cultural que atrai pessoas do mundo
todo a fim de visitá-lo e conhecê-lo.

 

Também se faz necessário todo empenho e esforço para viabilizar a possibilidade de uso de todos os
recuros possíveis para evitar e combater esses crimes ambientais que são desastroso para todos nós, em
especial neste momento oportuno onde estamos entrando no período da seca, aumentando
significativamente o risco de queimadas.

Assim, preocupado com os fatos e acontecimentos que arrasaram o meio-ambiente mato-grossense,
colocando o Pantanal em um alvo fácil, solicito informações quanto as políticas que estão sendo aplicadas
agora, em 2021, para evitarmos as atrocidades que esse bioma que é patrimônio internacional sofreu, de
forma escandalosa e de proporção inimaginável.
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Por esta razão que contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente
requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Maio de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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