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Vice-Prefeito Gelson Dill vai à Brasília protocolar
proposta para reverter
MPs que delimitou Flona
Jamanxim, APA e Parque do Rio Novo.
O vice-prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill (PMDB),
embarcou nesta segunda-feira (23), em um vôo rumo a Brasília.
Na bagagem, os projetos de emendas para movimentar
parlamentares no congresso nacional no sentido de reverter as
medidas provisórias Nº 756/758 assinada pelo
Presidente
Michel Temer, que deu novas delimitações na Flona Jamanxim,
APA e Parque do Rio Novo
no território progressense e na
região . Veja Limites AQUI
As emendas serão propostas para amenizar a situação na região
disse Gelson.
Leia Também:Flona Jamanxim-Medida provisória altera limites
de áreas de conservação na Amazônia
*Novo Progresso-Moradores se reúnem na Câmara Municipal para
discutir situações preocupantes das MP’s Flona
Jamanxim/APA/PARNA
*Monica Correa Presidente da “Gleba Embaúba Gorotire” e
Preta do “Vale do Garça” cometam divisão da “Flona Jamanxim”
O maior empecilho criado com a MP, foi a questão da área
branca que tornou-se APA (Área De Preservação Ambiental) e o
Parque Nacional do Rio Novo que aumentou área.
O vice-prefeito foi indicado em reunião pelo prefeito Ubiraci

Soares (PSC) de Novo Progresso, para representar o município
nesta trajetória.
Em sua companhia está a presidente da Associação Vale da Garça
Preta a secretaria Edvana Morona, presidente da Gleba imbaúba
Gorotire Mônica Correa e o Engenheiro Florestal Edson Mariano.
A equipe espera que os deputados Federais acatem seus
posicionamentos para que as emendas apresentadas possam ter o
entendimento para rever a situação, junto a comissão que
tramita a MPs
758/756 Câmara Federal.
O prazo para apresentar emendas está esgotando, a medida
provisória deve ser apreciada pelo congresso nacional no prazo
de 90 dias de sua publicação. Veja na integra AQUI
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