
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

INDICAÇÃO Nº 249/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Campanha - MG

O(s) VEREADOR(es), abaixo assinado(s), no exercício de seu(s)
mandato(s), tem a honra de apresentar ao EXMO. SR. PREFEITO DO
MUNICÍPIO DA CAMPANHA, após ouvida a Casa, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS:

- Buscando a preservação da Reserva Biológica do Engenho Velho e das
áreas rurais do Município, através do Governo do Estado, da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), implantar em nosso Município o Programa de Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais (Previncêndio), que busca otimizar os
trabalhos de prevenção e combate a incêndios, em parceria com o Corpo de
Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil.

JUSTIFICATIVA: A Reserva Biológica do Engenho Velho, como em todos os
anos, enfrenta grande risco de incêndios neste período de prolongada estiagem,
conforme temos verificado também em outras regiões do país.

Nesse período crítico, em que as reservas naturais e florestas ficam em
situação de risco, o IEF contrata e capacita brigadistas, que ficam de plantão com
equipamentos de rádio-comunicação e intercâmbio com o Corpo de Bombeiros,
além de ações de educação ambiental, que buscam intensificar o trabalho de
prevenção e liberação de recursos do Governo para essas ações.

Diante da importância da Reserva Biológica e dos riscos que as nossas
áreas de mata enfrentam no período da seca, solicito a atenção do Sr. Prefeito para
essa medida de grande alcance.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 16 de setembro de 2019.

Lourdes Silva de Souza (PSL)
Secretária da Mesa

Protocolo nº 637/2019

Em sessão ordinária de ___/___/2019

( X ) aprovado     (   ) rejeitado     (   ) retirado
(   ) a favor        (   ) contra       (   ) abstenção

Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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