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Os VeneaoonEs QUE EsrA suBscREvEM

REQUEREM QUE, APOS ÍRAMITAÇÃO

REGIMENTAL, SEJA ENCAMINHADA AO

COMANDO ESTADUAL DA POLíCIA MILITAR

AMBIENTAL E AO COiiIANDANTE E POLICIAIS

MtLrrAREs A B|ENTAIS DE SÃo GaanteL oo
OESTE A SEGUtNTE MoçÃo:

vêm parabenizar a Polícia Militar

Sala das SessÕes, 22 de março de2022.
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Ambiental do Estado de Mato Grosso do sul, bem como os Policiais Militares

Ambientais de são Gabriel do oeste pelo dia da Policia Militar Ambiental

comemorada no dia 19 de março.

JusflFtcATtvA:

APolíciaMilitarAmbientaléumaunidadeespecializadadaPolícia
Militar, tendo como responsabilidades trabalhos preventivos, como programas de

educaçáo ambiental e, repressivos, combatendo. infraçÕes e crimes 
. 
co-ntra a

nalúeza. São muitas as atiibuiçôes, dentre as quais destacam-se os trabalhos de

preservaçáo, conservação e conirole nas áreas de queimadas, caça e pesca ilegais,

desmatamento, contrabando e comércio ilegal de animais silvestres'

Parabenizamoseagradecemospelosrelevantesserviçosprestados
em são Gabriel do oeste, Rio Verde de Mato Grosso, camapuá e Figueirão.
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Historia PMA

com a extinção do |NAMB pera Lei Estaduar no7o2 de 12t FevrgT. suas atribuiçôes
relativas à fiscarização foram repassadas à poricia Miritar Frorestar - crpMFro criada
em 19 de março de í9g7. A crpMFro, com sede em corumbá, iniciou suas atividades
com apenas g0 poriciais miritares. Basicamente, o poriciamento e a fiscarização
destinavam-se a coibir, de forma repressiva, a caça ao jacaré, no pantanar sur-mato-
grossense, crime ambientar ampramente divurgado pera midia, que corocava em
dúvida o poder do Estado em manter a ordem no que se referia aos crimes
ambientais, praticados pelos chamados,,coureiros,,.

considerou-se uma guerra, pois após a criação da porícia Miritar Frorestar ocorreram
muitos tiroteios

perderam suas

durante as fiscalizaçÕes

vidas ou foram feridos.

no Pantanal, quando alguns policiais

Com muita determinação os policiais
consegurram extirpar a matança de jacarés no Estado, a ponto de já se falar em
superpopulação da espécie no pantanal.

Em 2000, o nome da unidade for mudado para companhia rndependente de poriciâ
Militar Frorestar para Ambrentar, nome mais abrangente que combinava com a
fiscalização que sempre foi exercida desde a criação, ou seja, todas as infraçôes e
crimes relacionados ao meio ambiente.

Em 2002' a companhia passou a Batarhão A 
'MA-MS 

é referência para poricias de
outros Estados, para a popuração sur-mato-grossense, que a respeita e sempre aria a
fiscarização ambientar à unidade, apêsar de haver outros órgãos que exercem este
tipo de fiscalização.

A Assembréia Legisrativa/MS aprovou a Lei 3.40g/2007, criando o dia 1g de março,
como o dia da Potícia Militar Ambiental.

Atuarmente a pMA possui 334 poriciars distribuídos em 25 subunidades,
responsáveis pera fiscarização ambientar de toda a e extensão do Estado que é de
357.'158,8 km2, sendo 86.260 só de pantanal.

No município de são Gabrier do oeste/MS a porícia Miritar Ambientar foi imprantada
no dia 02 de junho de 1gg7 e atuarmente conta com um efetivo de 11 poriciais.
Responsável pela fiscalização ambiental dos municipios de são Gabriel do oeste,
Rio Verde de MT, Camapuã e Figueirão/MS.


