CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REQUERIMENTO Nº

, DE 2018.

(Do Sr. Augusto Carvalho)

Requer que a Comissão de Meio
Ambiente
e
Desenvolvimento
Sustentável, com o apoio técnico da
Consultoria Legislativa, promova o
Curso de Legislação Ambiental, em
comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, que esta Comissão, com
o apoio técnico da Consultoria Legislativa, promova o Curso de Legislação
Ambiental, como parte das várias atividades a serem desenvolvidas nesta
Casa Legislativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com o
apoio e a participação dos seguintes órgãos: Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, Frente Parlamentar Ambientalista, Frente
Parlamentar Mista da Água, Frente Parlamentar Mista pela Segurança Hídrica
e Elétrica, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Cerrado, Consultoria
Legislativa, entre outros.

JUSTIFICAÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS

No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio
Ambiente, a qual foi escolhida para coincidir com a data de realização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em
1972, na cidade de Estocolmo.
Todos os anos, a Câmara dos Deputados promove, na
semana do meio ambiente, diversos eventos, palestras e exposições
relacionados ao tema, com intuito de fomentar o debate e aprimorar políticas
ambientais.
Com o objetivo de trazer maior engajamento à Semana do
Meio Ambiente, o evento é organizado de forma conjunta e conta com a
participação

de

vários

órgãos

desta

Casa,

Frentes

Parlamentares,

organizações não governamentais e entidades de representações diversas.
Este ano, as comemorações do Dia do Meio Ambiente
ocorrerão na primeira semana do mês de junho, e a organização do Curso de
Legislação Ambiental ficará sob a responsabilidade desta Comissão.
Neste

sentido,

a

Comissão

de

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento Sustentável, em mais um ano, se apresenta como
colaboradora desta importante semana, com o intuito de contribuir com o
debate e o desenvolvimento do meio ambiente.
Por todo o exposto, certo de contar com a relevante
participação dos nobres colegas parlamentares nas atividades da semana
comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, solicito o apoio para a
aprovação do presente requerimento.
Sala das Comissões,

de maio de 2018.

Deputado AUGUSTO CARVALHO
Solidariedade/DF

