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INDICAÇÃO N.º 136/2013 

Xinguara - PA, 23 de abril de 2013. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

 

Nos termos regimentais desta Casa de Leis solicito a esta Mesa Diretora que, 

após a apreciação do Plenário, se aprovada, encaminhe ao Poder Executivo Municipal esta 

indicação, destinada a sugerir que sejam ampliados os números de fiscais ambientais e de 

integrantes da equipe prestadora de serviços externos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo. 

Justificativa: A Fiscalização Ambiental deve ser acionada sempre que o interesse 

individual se sobrepuser ao interesse da sociedade, estando inseridas nesse contexto as 

infrações cometidas contra o meio ambiente. A fiscalização realizada pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Turismo (SEMMATUR) tem por objetivo manter a integridade do meio 

ambiente, bem como assegurar o uso racional dos recursos naturais e seus subprodutos, 

visando coibir as ações predatórias do homem sobre a natureza. Dessa forma, a fiscalização 

ostensiva tem por objetivo principal atingir visibilidade à população, proporcionando o 

desestímulo de infrações à lei e a sensação de segurança por demonstrar a força e a presença 

estatal, além de dar segurança aos próprios agentes em diligências, reprimindo a iniciativa 

criminosa contra o meio ambiente. Além das atividades para coibir as más condutas, os fiscais 

ambientais desenvolvem, também, ações de educação ambiental. Tantas atribuições requerem 

revezamento de profissionaise trabalho em horários diversificados, tendo em vista que as 

ocorrências não acontecem apenas no horário padrão do expediente do órgão. Deste modo, o 

aumento do efetivo é condição primordial para a excelência na prestação deste serviço à 

comunidade. Por outro lado, é necessário, também, ampliar o número de integrantes da equipe 

prestadora dos serviços pertinentes à Divisão de Manutenção de Praças e Canteiros Públicos 

para que seja garantida a prestação adequada deste serviço e seja evitada a sobrecarga de 

trabalho sobre seus poucos componentes. 

Esta é a nossa indicação, salvo melhor juízo dos senhores vereadores. 

 

 

Olair Reis da Conceição 
Vereador 


