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REQUERIMENTO Nº 0296509/2021 - 0296509 - GDGOURA

 

Em 03 de fevereiro de 2021.

Requer o envio de expediente ao Sr. Coronel Romulo Marinho Soares, Secretário de Estado da Segurança
Pública.

 

Senhor Presidente, 

 O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o soberano
Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Sr. Coronel Romulo Marinho Soares, Secretário de Estado da
Segurança Pública do Paraná, solicitando que sejam fiscalizadas pelo Batalhão de Polícia Ambiental - Força
Verde denúncias de invasão de bois e búfalos no Quilombo São João, região de divisas dos municípios de
Adrianópolis, Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná.

 

Curitiba, data do protocolo.

Goura 

Deputado Estadual

 

JUSTIFICATIVA

Moradores do Quilombo São João, situado no Vale do Ribeira, mais precisamente na região de divisas dos
municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná, que se encontra dentro da zona de
amortecimento do Parque Estadual das Lauráceas, relatam que estão sofrendo com a invasão de bois e búfalos
de posse de um fazendeiro local. 

Segundo a comunidade, que já se manifestou ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP e ao Ministério Público do
Paraná - MPPR (em anexo),  esses animais de grande porte são colocados próximos às cercas, que não suportam
a pressão. Os animais invadem o vilarejo e destroem áreas de plantio e as nascentes, além de colocar em risco a
vida das pessoas que lá residem. Nos foi informado também que o fazendeiro responsável pelos animais já foi
notificado, mas não buscou sanar a situação, permanecendo em total desacordo com os padrões de manejo
agropecuário e infringindo normas sociais e ambientais, como por exemplo a prática de atear fogo na zona de
amortecimento do Parque Estadual citado e também em parte da área do Quilombo para abertura de novas áreas
de pasto.
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Desta forma, solicito que seja realizada uma intensa fiscalização nas regiões de coordenadas X: 0745331 e Y:
7256743 - especificamente no Quilombo São João, para que tais problemas sejam solucionados.

Documento assinado eletronicamente por Jorge Gomes de Oliveira Brand, Deputado Estadual, em
03/02/2021, às 11:48, conforme Ato da Comissão Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.assembleia.pr.leg.br/sei/verificar
informando o código verificador 0296509 e o código CRC 3E8EF7E8.
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