Requer ao Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública informações sobre
pedido de apoio para o combate ao
desmatamento.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §2º da Constituição Federal, combinado com os
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro que,
ouvida a Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, pedido de informações:
1) Quantas vezes o Ministro de Estado do Meio Ambiente solicitou o
apoio da Polícia Federal ou da Força Nacional de Segurança Pública
para ações de fiscalização, preservação e proteção ambiental desde
janeiro de 2019? Encaminhar cópia dos respectivos pedidos.
2) Quando o Ministro de Estado do Meio Ambiente encaminhou pedido de
apoio a esta pasta para o combate aos focos de incêndios que
tomaram conta da Floresta Amazônica? Encaminhar cópia do ofício.
3) A Polícia Federal teve conhecimento de que produtores rurais
planejavam queimar a floresta no dia 10 de agosto de 2019, conforme
mencionado no Ofício nº 660/2019 PRM/IAB/GAB1, de 07 de agosto
de 2019, do Ministério Público Federal? Quais foram as medidas
adotadas pela Polícia Federal?

JUSTIFICATIVA
Matéria publicada no último dia 25 de agosto demonstra que o Ministério
Público Federal informou ao Ministério do Meio Ambiente com três dias de
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antecedência que produtores rurais planejavam queimar a floresta na cidade de
Novo Progresso no Estado do Pará. A notícia havia sido publicada pelo portal
http://www.folhadoprogresso.com.br/dia-do-fogo-produtores-planejam-data-paraqueimada-na-regiao/, desde o dia 05 de agosto de 2019.
De fato a queimada ocorreu, não apenas naquele município, mas em
diversos outros, causando pânico em todo o mundo.
O aumento do volume de queimadas e do desmatamento sob a atual gestão
virou tema permanente na sociedade, tendo em vista a importância das nossas
florestas para a garantia do direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente
sustentável.
Diante da importância do tema, é fundamental tomar conhecimento de como
o Governo lidou com a informação encaminhada pelo Ministério Público Federal,
tendo em vista sua relevância.
Importante saber também quando a Polícia Federal tomou conhecimento da
articulação dos produtores rurais para queimar a Floresta Amazônica e que medidas
foram adotadas.
São essas as razões que nos levam a solicitar as informações acima
mencionadas.

