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À Câmara Municipal de Jaguariúna 

 

 MOÇÃO DE REPÚDIO  

CONTRA ATO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL  

MICHEL TEMER. 

 

Amazônia: Preserve (-se)... 

Quero respirar fundo... 

Quero o barulho dos animais. 

Desmatar é matar-se pelas costas. 

Francismar Prestes Leal 

 

Com uma área de aproximadamente 5,5 milhões de km², a Floresta 

Amazônica é a principal cobertura vegetal do Brasil, ocupando 45% do nosso 

território, além de espaços de mais nove países, sendo também a maior floresta 

tropical do mundo. É chamada de Floresta latifoliada equatorial. 

A Floresta Amazônica caracteriza-se por ser heterogênea, havendo 

um elevado quantitativo de espécies, com cerca de 2500 tipos de árvores e mais de 30 

mil tipos de plantas. Além disso, ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo 

o ano, não perdendo as suas folhas no outono. Apresenta uma densidade elevada, o 

que é propício ao grande número de árvores por m².1 

No entanto, em meados do mês de agosto p.p., para a surpresa e 

indignação da nação, o Excelentíssimo Senhor Presidente Michel Temer,extinguiu 

uma reserva ambiental na Floresta Amazônica, um território de quase quatro milhões 

de hectares entre o Pará e o Amapá. 

Com esse ato, abriu caminho para as atividades comerciais privadas 

de mineração na região, as quais visam unicamente o lucro incessante e sem 

consequências.  

O decreto determina o fim da Reserva Nacional de Cobre e 

Associados (Renca), que tinha sido delimitada em 1984, durante a ditadura militar, 

para ser usada para exploração mineral estatal. 

                                                   
1
 Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/brasil/floresta-amazonica.htm 
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No entanto, não há qualquer justificativa oferecida no aludido Decreto 

para tamanha irracionalidade e absurdo.  

Esse ato já vinha sendo discutido e tratado desde abril deste ano, 

através do Ministério das Minas e Energia o qual afirmava que viabilizaria o acesso 

ao potencial mineral existente na região.  

Atualmente, na reserva, estão presentes sete unidades de 

conservação: 

 

Três de proteção integral: 

- Estação Ecológica do Jari; 

- Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque; 

- Reserva Biológica de Maicuru);  

 

Quatro de uso sustentável:       (Moção 090/17) 

- Reserva Extrativista Rio Cajari; 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru; 

- Floresta Estadual do Amapá e Floresta Estadual do Paru; e, 

- Duas terras indígenas (Rio Paru d'Este e Waiãpi). 

 

Com malfada ação, diga-se irresponsável e completamente 

temerária, o meio ambiente mundial poderá sofrer danos irreparáveis.  

Até o presente momento, graças a forte reação de toda a sociedade 

e do mundo, o presidente Michel Temer determinou a paralisação temporária de todos 

os procedimentos relativos a eventuais direitos minerários na área (…) em respeito às  
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legítimas manifestações da sociedade e a necessidade de esclarecer e discutir as 

condições que levaram à decisão de extinção da Renca. 

Espera-se que essa paralisação seja permanente e para sempre, 

pois a Amazônia é nosso maior tesouro e deve ser respeitada, pois ela é a natureza 

pulsante, vibrante que nos faz respirar todos os dias.  

Por isso peço o apoio aos meus nobres Pares para que esta Moção 

de Repúdio chegue até as mãos do Excelentíssimo Presidente da República. 

Peço mais... Se me permitirem... Peço que conheçam a Amazônia, 

visitem a Amazônia, vejam com seus próprios olhos talvez a maior obra da natureza 

que Deus nos deu. Graças a ele, eu já tive esse privilégio...Meus olhos e minh’alma 

para sempre irão se lembrar!!! Amazônia!!! 

Gabinete Vereador David Hilário Neto, 15 de setembro de 2017. 

Ass.) VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO  

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 19 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 20 de setembro de 2017 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 

 


