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Sumário 

Pedido ao Ministro do Meio Ambiente de manifestação sobre o noticiário da 

imprensa a respeito da não contratação, pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade - ICMBio, de servidores temporários para 

controle de queimadas. Destruição do patrimônio ambiental brasileiro pelo 

Governo Jair Bolsonaro. 

 

 O SR. BACELAR (PV - BA. Sem revisão do orador.) - Obrigado. 

Deputada Rosangela Gomes - dirijo-me a V.Exa., que preside esta 
sessão -, Sras. e Srs. Parlamentares, faço uma saudação especial à 
ilustre e brava Deputada Joenia Wapichana, que hoje celebra o seu 
aniversário. 

Parabéns, querida Deputada!(Palmas.) 

Mas, Sra. Presidente, fomos surpreendido pela divulgação da notícia, 
em diversos órgãos da imprensa, de que o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - ICMBio estaria sem recursos para 
manter 3 mil servidores temporários para atuar no controle de uma 
nova temporada de fogo. Essa notícia é gravíssima, Sras. e Srs. 
Deputados, especialmente porque está prestes a se iniciar a fase mais 
crítica de ocorrências de queimadas e incêndios florestais. Antes, muito 
antes de iniciarmos essa fase crítica de incêndios e queimadas, 
somente de janeiro a abril deste ano, o INPE identificou 38 mil focos de 
calor no Brasil, 38 mil focos de calor, com potencial de danos 
irreparáveis à biodiversidade! 

A destruição de florestas no Governo Bolsonaro tem tido, em média, 
um ritmo equivalente à área de 420 campos de futebol por dia! 

É a destruição do patrimônio ambiental brasileiro por um Governo que 
não tem uma política ambiental, por um Governo que destrói os órgãos 
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ambientais, por um Governo que tem facilitado a liberação cada vez 
maior de áreas, principalmente na Amazônia. Esses ilícitos ambientais 
do Governo Bolsonaro têm levado ao desmatamento, às queimadas, 
ao garimpo ilegal, à grilagem de terras. 

Por isso, Sra. Presidente, estou solicitando do Ministro do Meio 
Ambiente os esclarecimentos que justifiquem a não contratação dos 3 
mil servidores temporários para atuar no combate ao fogo, para atuar 
no combate às queimadas. É uma irresponsabilidade do Governo 
Bolsonaro. É uma falta de compromisso com o futuro da nação. 

O Partido Verde exige do Sr. Ministro do Meio Ambiente que justifique, 
que diga a esta Casa o porquê da não contratação dos 3 mil servidores 
temporários... 

(Desligamento automático do microfone.) 

 

O SR. BACELAR (PV - BA) - ...para combater as queimadas, os 
desmatamentos, principalmente na Amazônia. 

Obrigado. 

 
 


