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Considerando a retórica abrasiva do Senhor Presidente da República, que
incentiva madeireira, fazendeiros interessados em derrubar a floresta para
fazer pasto para gado e garimpeiros a violarem, na prática, todos os
compromissos ambientais construídos por diferentes governos nos últimos
30 anos e que levaram o Brasil a ser protagonista do Acordo de Paris para a
redução dos níveis de emissão de carbono no mundo;

-

Considerando que é preocupante e inquietante, sob todos os aspectos, o rumo
^Bmata|nent0 e de exploração predatória dos recursos ambientais da
Amazônia, inclusive com a violação explícita de terras indígenas e reservas de
preservação Ambiental;

27/09/2019

Considerando que no dia 19 de agosto, a cidade de São Paulo sentiu
diretamente as consequências das queimadas criminosas na Amazônia,
quando o céu da capital ficou escuro como se noite fosse. Cinzas das
queimadas na região Norte do País e mudança atmosférica produziram esse
itoTiühçSantes visto na cidade;

-

Considerando ser de extrema preocupação a iniciativa da Presidência da
República e do Ministério do Meio Ambiente de desqualificar o trabalho
científico do INPE, que levou à substituição imotivada de seu Presidente;

9GP.22

Considerando que as queimadas e desmatamento na Amazônia voltaram a
atingir níveis calamitosos no mês de junho, com aumento de cerca de 80% de
desflorestamento relativamente ao mesmo período de 2018, segundo a
medição científica realizada pelo INPE, a instituição do Ministério de Ciência
Tecnologia, Inovação e Comunicações responsável pelo monitoramento
ambiental da região;
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Considerando a inadmissível conduta do senhor Ministro do Meio Ambiente,
que em suas atitudes e atos incentiva a transgressão às leis ambientais
colocando em risco todo o sistema ambiental nacional, com possibilidade de
irreparáveis consequências às futuras gerações;
Considerando que a atitude do senhor Presidente da República e de seu
Ministro de Meio Ambiente tem levado o Brasil a ser uma espécie de pária
ambiental no mundo, com consequências diplomáticas, ambientais e
econômicas graves para o País, notadamente para o próprio agronegócio e
agricultura familiar;
REQUEREMOS, ao Egrégio Plenário, na forma regimental, MOÇÃO DE
REPÚDIO ao Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e ao

Senhor Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente, pela atual política
ambiental realizada, notadamente em face das graves omissões em relação ao
desmatamento na região amazônica.

Sala das Sessões,

ANTONIO DONATO

VEREADOR
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