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Indicação: 301 / 2021

AUTORIA: VEREADOR PRESIDENTE AVERALDO BARBOSA DA COSTA
O vereador que a presente subscreve na forma regimental, indica, ouvido o Egrégio Plenário, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Sr. REINALDO AZAMBUJA, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Exmo.
Sr. ANTONIO CARLOS VIDEIRA, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, recomendando
estudos e a viabilização no sentido de que seja ampliado o número do efetivo da Polícia Militar Ambiental no
município de Costa Rica-MS.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista Costa Rica-MS ser um munícipio ecoturístico com uma rica biodiversidade, abrangendo em seu
território o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, criado em 1999 para a proteção das nascentes do Rio
Taquari e preocupada com a acelerada degradação dos rios que formam a Bacia Hidrográfica do Taquari, uma
das mais importantes do Pantanal.
Ademais, o Parque Nacional das Emas foi criado em 1961 é considerado Patrimônio Natural da Humanidade pela
Unesco e está localizado no município. Com uma área de 132 mil hectares de Cerrado, ocupada por cerca de 800
espécies de plantas e 300 de aves e mamíferos sob risco de extinção.
Portanto, a ampliação do efetivo da Polícia Militar Ambiental fortalecerá os trabalhos preventivos, como
programas de educação ambiental, e repressivos, combatendo infrações e crimes contra a natureza na região.
Dentre suas inúmeras atribuições, destacam-se os trabalhos de preservação, conservação e controle nas áreas de
queimadas, caça e pesca ilegais, desmatamento, contrabando e comércio ilegal de animais silvestres.
Por este e outros motivos, rogo aos nobres colegas a aprovação do encaminhamento da presente indicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COSTA RICA,
Costa Rica/MS, 18 de outubro de 2021

Averaldo Barbosa
Presidente(a) - MDB
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