Requer a constituição de Comissão Externa
destinada à avaliação, acompanhamento e
fiscalização da situação do aumento do
desmatamento e dos incêndios na área da Floresta
Amazônica no Brasil e seu respectivo
enfrentamento.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, em caráter de
urgência, a criação de Comissão Externa sem ônus destinada à avaliação,
acompanhamento e fiscalização da situação do aumento do desmatamento e dos
incêndios na área da Floresta Amazônica no Brasil e seu respectivo enfrentamento.
Para tanto, requer-se a esta Presidência instituição da presente Comissão
para cumprir missão temporária (art.38, RICD).
JUSTIFICAÇÃO
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o
número de focos de incêndio florestal aumentou 82% entre janeiro e agosto de 2019
na comparação com o mesmo período de 2018. Entre os dias 1 de janeiro e 18 de
agosto deste ano, foram registrados 71.497 focos de incêndios, ante os 39.194 focos
registrados no mesmo período anterior. A última grande onda é de 2016, com 66.622
focos de queimadas entre essas datas.
Soma-se ainda a informação de diversos cientistas de que os incêndios
estão ligados ao crescente desmatamento na região. A preocupação mundial
transparece nos olhos dos brasileiros, principalmente da região Norte, muitas vezes
sendo os primeiros impactados pelos desastres ou crimes ocorridos na Floresta.
Dessa forma, a preocupação com o Meio Ambiente alia-se também à
proteção dos ribeirinhos, povos indígenas e quilombolas que residem próximo ou até
mesmo dentro de áreas afetadas pelas chamas.
É imperiosa e necessária a atuação desta Casa para avaliação da situação
mundialmente exposta, para assim proceder com o acompanhamento e fiscalização
que lhe são dever constitucional. Assim, pede apoio aos nobres pares para apoio na
criação da Comissão Externa ora requerida.
Sala de Sessões, 23 de agosto de 2019.
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