SENADO FEDERAL
GABINETE DO SENADOR RANDOLFE RODRIGUES

Ofício nº

/2020 - GSRROD
Brasília-DF, 15 de setembro de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
Presidente do TCU
Setor de Administração Federal Sul
SAFS - Quadra 4, Lote 1
CEP 70042-900
Brasília/DF
Assunto: Incêndios no bioma Pantanal
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o pelo destacado trabalho que vem desenvolvendo à frente
dessa fundamental instituição de nossa República, venho através deste, solicitar
que esse Tribunal realize uma auditoria referente à atuação do Ministério do Meio
Ambiente no combate aos incêndios que estão devastando o bioma Pantanal.
Como é de conhecimento geral, os incêndios que assolam o Pantanal há dois
meses são os maiores da série histórica iniciada em 1998. Dados do Centro
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) apontam
que 15% do Pantanal já foi consumido, tendo sido perdida grande parte da
biodiversidade de uma área superior a 2,2 milhões de hectares.
Até meados deste mês, o monitoramento por satélites feito pelo INPE
detectou 12.703 focos ativos de incêndio. Isso representa dezenas de frentes
descontroladas de queimadas, mostrando a absoluta ineficiência da ação
governamental.
Infelizmente, esse terrível evento ocorre num momento em que a governança
ambiental está sendo destruída pela atual gestão do MMA. Tramitam nas cortes de
justiça do país diversas ações contra esses retrocessos e até mesmo do exterior
vêm agudas preocupações e até ameaças de boicotes por parte importante dos
investidores internacionais e importadores de produtos nacionais.
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A reportagem publicada pelo Portal G1, no dia 12 passado, mostra que,
mesmo com as queimadas na Amazônia aumentando 30% em 2019 e com o
Pantanal registrando o maior número de queimadas em uma década, o governo
Bolsonaro vem reduzindo drasticamente a verba para contratação de profissionais
para prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais.
Segundo a reportagem, o gasto esperado com a contratação de pessoal de
combate ao fogo por tempo determinado, somado ao de diárias de civis que atuam
como brigadistas, caiu de R$ 23,78 milhões em 2019 para R$ 9,99 milhões neste
ano – uma redução de 58%.
Considero, portanto, plenamente pertinente, que esse Tribunal, a quem
compete a nobre missão constitucional de exercer a fiscalização da União, realize
uma auditoria, em caráter emergencial, a fim de avaliar a atuação do MMA, frente a
essa tragédia ambiental, de modo a oferecer recomendações de correção de rumos,
caso isso seja necessário.
Certos de vossa aquiescência, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Senador Randolfe Rodrigues
(REDE-AP)
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