MOÇÃO DE APOIO
Moção de Apoio à aprovação de Resoluções CONAMA para regulamentação de
manejo de fauna silvestre em cativeiro - ex situ em criadouros
Preâmbulo:
A Rede de ONGs da Mata Atlântica - RMA, colegiado que reúne 285
associações civis afiliadas, durante a Semana Mata Atlântica-2017 e na sua 15ª
Assembleia Geral, realizada no dia 27 de maio de 2017, em São Paulo/SP, aprovou
a Moção acima.
Justificativa:
- Considerando a importância e a necessidade do poder público instituir medidas de
controle e de fiscalização do tráfico de animais silvestres no Brasil;
- Considerando que as Propostas de Resolução CONAMA, conforme processos e
ementas relacionados abaixo fortalecem o combate ao comércio ilegal da fauna
silvestre, seja pela unificação dos padrões de marcação e regras de transporte, seja
pelo estabelecimento de critérios para autorização de empreendimentos de uso e
manejo da fauna silvestre em cativeiro;
Nº 02000.000979/2015-36 - Proposta de Resolução CONAMA que define
os padrões de marcação de animais da fauna silvestre nativa em razão de
uso e manejo em cativeiro - ex situ, e,
Nº 02000.000980/2015-61 – Proposta de Resolução CONAMA que define
as categorias de criadouros e estabelece critérios gerais para a autorização
de empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro.
- Considerando que as supracitadas Propostas de Resolução CONAMA, serão
objeto de apreciação por esta Câmara Técnica nas datas de 31 de maio e 1º de
junho próximo presente:
Pedido/Solicitação/Encaminhamento: A RMA vem manifestar através desta
Moção seu Apoio à aprovação dessas Resoluções.
Destinatários: Aos CONSELHEIROS da Câmara Técnica de Biodiversidade –
CONAMA.
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