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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, Sr. Antônio Carlos Videira, com cópias para, EXMO. COMANDANTE DO
15º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL, Coronel Eduardo Haddad Lane e
ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr. Reinaldo
Azambuja, solicitando a implantação de uma unidade da Policia Florestal, no município
de Rio Brilhante.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 25 de abril de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, uma vez que a instalação de uma unidade da Policia
Florestal no município de Rio Brilhante, propiciará a preservação do meio ambiente,
bem como promover um bem estar a população urbana, a zona rural e assentamentos
ao seu entorno.
 
Segundo informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, o município de Rio
Brilhante é hoje um dos municípios da Grande Dourados com maior número de
assentamentos, bem como famílias assentadas, sendo 12 assentamentos e mais de
830 famílias assentadas.
 
Desta forma, com o crescimento desordenado dos assentamentos e instalação de
famílias nos assentamentos que vieram de várias regiões do Estado, sem orientação
sobre a preservação do meio ambiente, proteção do solo, fauna e flora, gera uma
grande insegurança na população do município de Rio Brilhante, haja vista a
eminência da prática de agressão ao meio ambiente naquela região, podendo torna-se
desenvolvimento insustentável refletindo negativamente ao desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso do Sul.
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A implantação da Unidade ou Posto da Policia Ambiental, com certeza irá trazer aquela
região progresso sustentável, pois, com a presença de policiais preparados e
qualificados na área ambiental, irão alertar e orientar a população a interagir com a
natureza, protegendo as matas ciliares, córregos com nascentes e beiras de rios.
 
Assim, trará benefícios não só a população do município de rio Brilhante, mas também
as famílias assentadas na região que poderão utilizar da produção da terra evitando
agressões contra a fauna e flora.
 
A presente proposição atende a solicitação do ilustre vereador João Pedro Alves, do
município de Rio Brilhante.
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


