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REQUERIMENTO Nº. 036/2011 

 

Considerando que é dever do Vereador requerer providências em favor do bem estar 

da população, na qual está inserido o meio ambiente. 

 

Considerando que, a sociedade mundial, de uma forma geral, tem se preocupado com 

a preservação do meio ambiente, inclusive, provocando o surgimento de várias organizações 

populares e a realização de uma série de eventos, todos, voltados para o assunto, meio ambiente. 

 

Considerando que, entre as instituições que tem a responsabilidade de velar pela 

preservação do meio ambiente, está inserida a Polícia Militar Ambiental, sendo a organização 

sediada em Guaratinguetá, responsável pela área do Município de Roseira. 

 

Considerando que, o Município de Roseira, se caracteriza, por atividades 

extrativistas e outras na área química, além de outras.  

 

Pelas considerações mencionadas, requeiro a Mesa Diretora, depois de Ouvido o 

Plenário, que a ILMO SR Comandante da Organização da Polícia Militar em Guaratinguetá, 

informe às solicitações que seguem: 

 Quais atividades desenvolvidas em Roseira estão sujeitas à ação da Polícia 

Militar Ambiental? 

 Qual a rotina da ação da Polícia Militar Ambiental em Roseira? 

 Quando se deu a última ação da Polícia Militar Ambiental em Roseira e, quem 

foi fiscalizado? 

 Além da Polícia Militar Ambiental, quais outros órgãos públicos, ou não, são 

responsáveis pelo controle do meio ambiente em Roseira? 
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 Que se dê conhecimento ao ILMO SR Presidente do GAPAR, Grupo de Apoio e 

Proteção aos Animais em Roseira, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA” e ao ILMO 

SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.    

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 04 de Abril de 2011. 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor do Requerimento  

 

Vereador José Roberto da Palma 

 

   Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

Vereador Claudinei Ramos 

 

          Vereador José Augusto Coelho Pereira 

 

Vereador João Vilaça Guimarães  

 


