Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

, DE 2.020
MOÇÃO N°
ASSUNTO: Propõe repúdio da Câmara
Municipal de Mogi Guaçu pelo
possível fechamento do Instituto
estação
Florestal
e
da
experimental da Fazenda
Campininha de Mogi Guaçu.

SENHOR PRESIDENTE:

Considerando que a Estação Experimental da
Fazenda Campininha, medindo cerca de 4.500 hectares, localizada no território
guaçuano, possui áreas naturais protegidas sob égide do Instituto Florestal (IF),
congregando remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado da nossa região além de
contemplar uma fauna e flora riquíssimas.

Considerando que além de ser importante área de
preservação ambiental possui importantes sítios de pesquisas cientificas.

Considerando que recentemente o Governador do
Estado de São Paulo remeteu ao crivo da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo o Projeto de Lei n° 529/2020, que traz em seu bojo, entre outras propostas, a
extinção do Instituto Florestal que é responsável pela gestão da estação experimental
da Fazenda Campininha de Mogi Guaçu e outras áreas de conservação de nosso
Estado, deixando muitas dúvidas sobre o futuro dessas unidades.

Considerando que é dever do Poder Público e da
coletividade promover um meio ambiente ecologicamente equilibrado tal como
assegura a Constituição Federal (art. 225, CF/88).
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Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU externa
seu mais veemente repúdio e protesto ao Governador do Estado de São Paulo, pelo
possível fechamento do Instituto Florestal, órgão responsável pela gestão da estação
experimental da Fazenda Campininha de Mogi Guaçu, pelos fundamentos e razões
expostos nesta proposição.

Do deliberado pela Casa, requer seja oficiado ao
Governador do Estado de São Paulo, Dr. João Agripino da Costa Dória Júnior, dandose lhe ciência do inteiro teor desta propositura e pedindo seja reavaliado a decisão,
com vistas a manutenção do "status quo" da estação experimental da Fazenda
Campininha deMogi Guaçu.
Sala "Ulysses Guimarães", 25 de agosto de 2020.
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