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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCEL
LOS) - Esta Presidência tem a satisfação de dar
prosseguimento aos trabalhos da 2 etapa do Sim-
pósio"A Nova Constituição Federal e o Processo
Constituinte Mineiro'

Temos hoje o tema "Proteção aos Interessesda
Coletividade".

Convido a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.
Kasuo Watanabe, Coordenador dos Debates.(-Palmas)

Srs. Expositores: Prof. Ângelo Machado (-Pal-
mas), Prof. Fábio Marton (-Palmas), Dr. Cláudio
Magalhães Alves (-Palmas) e Daniel Pereira Ama-
ral (-Palmas).

Este Simpósio "A Nova Constituição Fede-
ral e o Processo Constituinte Mineiro" tem, por
parte da Assembléia Estadual Constituinte, a fi-
nalidade de abrir as portas da nossa Assembléia
Constituinte, para que as entidades governamen-
tais e não governamentais participem conosco de
todo o processo de discussão e elaboração da No-
va Constituição do Estado de Minas Gerais.

Na tarde de hoje, vamos discutir aspectos da
proteção aos interesses da coletividade nos ter-
mos de defesa do meio ambiente, defesa do patri-
mônio cultural e defesa do consumidor.

O que nós queremos, neste presente momento,
em nome da Assembléia Estadual Constituinte, é
convidar todos os senhores e todas as senhoras para que
participem conosco de maneira efetiva e afetiva,
para que nós, os Deputados Constituintes, possa-
mos dar ao povo de Minas Gerais uma Constituição
digna, progressista e que,realmente, atenda aos
anseios da população do nosso Estado.

Há uma preocupação em todo o Brasil no tocan
te à questão do meio ambiente, e a Frente Nacio
nal de Ação Ecológica já se reuniu, inclusive es
ta semana, em Brasília, para orientar e se colo-
car à disposição de todas as entidades mineiras,
de todos os Deputados mineiros, para que tenha-
mos um texto talvez mais avançado do que o da
Constituição Féderal. É lógico que a essa preocu
pação nacional soma-se também uma preocupação in
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ternacional, é verdade, até planetária, coma ques
tão do meio ambiente.

O Coordenador da 5ç1 Sessão é o Prof. Kasuo
Watanabe, mestre e doutor em Direito pela Univer
sidade de São Paulo, professor de Processo Civil d
Universidade de São Paulo, desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, advogado militan-
te e autor de vários livros. Participou da elabo
ração do anteprojeto da Lei de Pequenas Causas e
da Ação Civil Pública.

Com a palavra,o Prof. Kasuo Watanabe,para as
sumir a coordenação dos trabalhos.

O SR. COORDENADOR (PROF. KASUO WATANABE) -Sr.
Presidente, Deputado Ronaldo Vascônceilos, Senho
res Expositores, Prof. Angelo Machado, Prof. Fá-
bio Marton, Dr. Cláudio Magalhães Alves, Dr. Da-
niel Pereira Amaral, minhas senhoras e meus se-
nhores.

Quero, inicialmente, agradecer a honra, que me
foi concedida, de coordenar este trabalho, onde
ouviremos exposições de especialistas sobre te-
mas de extrema relevância para o momento políti-
co-institucional brasileiro, e agradecer, também,
esta oportunidade de estar em contato com todos
os senhores.

O tema de hoje, mais genérico,	denomina-se
"Proteção aos Interesses da Coletividade". e os
subtemas dizem respeito ao meio ambiente, ao pa-
trimônio cultural e à defesa do consumidor.

Na parte que me cabe de coordenador, eu gos-
taria de dizer algumas palavras iniciais, para
não frustrar aos senhores o proveito das pala-
vras dos expositores da tarde. De uns tempos pa-
ra cá, está, em nosso ambiente jurídico e políti
co, havendo uma transformação. Essa transformação
eu denominaria de avanço do individual para o so
cial. A nossa formação é eminentemente individua
lista, o nosso ensino jurídico é eminentemente
formal e individualista. Isso tem feito com que
a defesa dos direitos de cada um de nós seja fel
ta individualmente. Os senhores têm noCódigo de Pró
cesso Civil um artigo que diz expressamente que
ninguém pode, em seu nome, levar a juízo a defesa

de um direito alheio. É a afirmação mais solene
da filosofia liberal individualista. Essa menta-
lidade vem sendo superada, e hoje o artigo que pre
valeceé o artigo da visão coletiva, da defesa
não só de cada um de nós, mas principalmente da
defesa de toda uma coletividade. Esse avanço to-
davia só se pode obter através de uma mudança de
mentalidade. As mudanças são importantes mas de-
vem ser acompanhadas por uma significativa mudan
ça de mentalidade. Isso se obtém através da prá-
tica política.

Este evento, na tarde de hoje, como vimos vi
vendo desde o início deste encontro que a Assem-
bléia Legislativa está promovendo, está trazendo
a prática do pensar coletivamente. Isso é extre-
mamente importante porque, sem que haja mudança
de mentalidade, não vamos vencer o individualis-
mo que nos caracteriza, que caracteriza a nossa
sociedade e a nossa história. É um movimento uni
versal esse da tutela dos interessescoletivos.
Para que haja efetiva tutela, como já ocorre em
vários outros países, é necessário que pensemos
fundamentalmente em mudança de nossa mentalidade.
A Constituição Federal trouxe avanços enormes no
campo da defesa dos interesses coletivos. Afirma
que um dos princípios básicos, um dos objetivos
básicos da República é desenvolver uma socieda-
de justa e solidária.

O solidarismo nada mais é do que a junção de
todos para a defesa do interesse comum. Isso já
está enunciado num intróito da Constituição, que
mais além faz menção expressa quanto à defesa do
meio ambiente e do consumidor, com critérios fun-
damentais para a organização da ordem econômica
do País.

Nisso eu acho que está a importância deste
evento: uma competência cumulativa da Uniãoedos
Estados para disciplinar, para defender o meio
ambiente, o patrimônio cultural e também para cui

dar do interesse do consumidor.
Então,o painel da tarde de hoje vai dizer

respeito à tutela desses interesses coletivos.Evi
dentemente, os interesses coletivos não se res
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tringem ao meio ambiente, ao consumidor e ao pa-
trimônio cultural. Existemoutros interesses co-
letivos, como os ligados à saúde, à educação e a
outros valores.

o que eu gostaria de ressaltar, na minha in-
tervenção inicial, na condição de Coordenador, é
exatamente essa importância do tema e dos subte-
mas e também a importância desta prática que es-
tamos exercendo, na tarde dehoje, de pensarns con
juntamente sobre esses problemas comuns, de modo
a fazer com que esta prática se insinue definiti
vamente no nosso modo de viver através de um es-
írito mais coletivo, menos individualista, que

é lamentavelmente a característica do ser humano
até os dias de hoje.

Então, sem mais tardança, eu gostaria, comes
sas breves colocações, de passar à apresentação
dos expositores dos temas e dos subtemas, que tra
taremos na tarde de hoje.

Como primeiro expositor, eu gostaria de apre
sentar o Prof. Fábio Marton, que vai discorrerso
bre problemas ambientais do Estado.

O Prof. Fábio Marton é membro do Departamen-
to de Geologia do Instituto de Geociéncias da
Universidade Federal de Minas Gerais; é consul-
tor de meio ambiente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; é membro da diretoria do
Centro para a Conservação da Natureza do Estado
de Minas Gerais.

Com a palavra,o Prof. Fábio Marton.V.Exa. te
rã 20 min para fazer sua exposiçãõ.

O PROF. FÂBIO MARTON - Exmo. Deputado Ronal-
do Vasconcelios, Digníssimo Presidente da Mesa
dos nossos trabalhos; Exmo. Prof. Kasuo Watanabe;
Exmo. Dr. Cláudio Magalhães Alves; e Exmo. Dr.
Daniel Pereira do Amaral; ilustres Expositores,
eu particular amigo Prof. Angelo Machado; meus
senhores e minhas senhoras. (-Lê:)

PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE NO ESTADO

Fábio Marton Costa Santos

A Lei n9 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambien-

te, define em seu artigo 39 item 1:
meio ambiente: o conjunto de condições, in

fluências e interações de ordem física, química
e biológica que permite, abriga ou rege a vida
em todas as suas formas."

O conceito legal de meio ambiente é,pois,bem
mais amplo do que o conceito de ecologia, que é
a ciência que estuda as interações entre o homem
e seu meio. Não obstante, cumpre ressaltar que o
termo ecologia é cada vez mais utilizado pela co
munidade como sinônimo de meio ambiente.

Antes de analisarmos os problemas de meio am
biente do Estado de Minas Gerais, a que se pro-
põe o tema desta palestra, cumpre-nos também con
ceituar ecossistema, degradação ambiental e po-
luição.

Entende-sé por ecossistema qualquer unidade
que inclua os organismos de uma determinada área,
interagindo como ambiente físico de tal forma que
o fluxo de energia leve a uma estrutura trófica
definida, diversidade biológica e reciclagem de
materiais.

Degradação da qualidade ambiental, ainda se-
gundo o item II da Lei n9 6.938, é definida como: a
alteração adversa das características do meio am
hiente; e poluição, conforrre o item iii é a degradação
da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança eobem-
estar da população;

b) criem condições adversas às	atividades
sociais e econômicas;

c) afetem as condições estéticas ou sanitá-
rias do meio ambiente;

e) lancem materiais ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos.

Falar sobre problemas ambientais do Estado
torna, pois, imperioso analisar aspectos de polui-
ção, degradação da qualidade ambiental, explora-
ção predatória de recursos naturais, proteção de
fauna e flora nativas de áreas públicas de con-
servação.

A missão que nos foi conferida nesta oportu-
nidade é,pois, muito difícil, dada a comolexidade
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e extensão do tema sobre o qual se discorrerá no curto
espaço de temDo disronível oara esta reunião. Res-
ta-nos a opção de particularizarmos a nossa aten
ção para alguns aspectos que julgamos mais rele-
vantes para o atual momento político e ecológico.
Não vamos também indicar soluções para os proble
mas que vamos apontar, dado que o orador que se:s
que tem a missão de falar sobre os mecanismos de
proteção ao meio ambiente.

Ao considerarmos a questão ecológica, somos
forçados a admitir que o assunto extrapola asfrcri
teiras do Estado e do Pais, assumindo uma dimen-
são internacional, tanto na análise de suas cau-
sas como dos seus efeitos, o que torna mais difí
cii o equacionamento das diretrizes que levem
concepção dos nossos objetivos de melhor qualida
de de vida para o Estado de Minas Gerais.

É fácil compreender a dimensão planetária de
alguns desequilíbrios ambientais, tais como a po
luição radiotiva afetando países distantes das
áreas onde ocorreram testes ou acidentes nuclea
res. Ou como o uso dos CFC nos "sprays" nos paí-
ses do 19 Mundo podem destruir a camada de ozô-
nio da atmosfera, prejudicando a saúde da popula
ção de países do 39 Mundo que não abusam destas
"perfumarias".

Os países do Leste africano, que possuem uma
fauna maravilhosamente preservada em extensos par
quês e reservas com o retorno de milhões de dola
res em turismo, não estão conseguindo evitar a
extinção dos rinocerontes, perseguidos por uma
máf ia organizada de caçadores furtivas, contra os
quais a policia e até o exército tm sido impo
tentes. O chifre do rinoceronte é vendido a 25.000
dólares nos países árabes, soba alegação supers-
ticiosa de que, produzem um pó afrodisíaco. No Bra
sil, enquanto existir mercado em dólar para a pelê de jacaré e couro de felinos, o massacre no
Pantanal será incontrolável. Um casal de araras-
azuis vale 20.000 dólares nos Estados Unidos, o
equivalente a mais de vinte milhões de cruzados.

Como declarou recentemente o Deputado Fede-
ral Fábio Feidman, relator do Capítulo do Meio
Ambiente da Constituição: "A divisão internacio-

nal do trabalho está pressionando os países do
39 Mundo para que sejam utilizados para a insta-
lação de atividades altamente poluidoras e que
consomem muita energia". Aqueles que já passaram
pela BR-381, no Vale do Rio Doce, entre Ipatinga
e Valadares, já sentiram os odores produzidos pe
los efluentes da Cenibra e sabem o que isto sig-
nifica.

A centenária exploração predatória dos recur
sos florestais energéticos de Minas Gerais esta
colocando em crise a indústria siderúrgica do Es
tado pela ameaça de exaustão do carvão vegetal.
Entretanto estamos exportando 700 mil toneladas
de gusa para Taiwan, uma ilha na costa da China,que
reexporta fundidos para o resto do mundo 1 a par-
tir de nossa energia e nossa matéria.prima.

A indústria siderúrgica de outros países é
baseada na utilização de carvão mineral. Com aca
réncia de carvão mineral siderúrgico no Pais e com a
abundância de minério de ferro em Minas Gerais,
desenvolveu-se aqui uma indústria à base do car-
vão vegetal, que constitui, na forma em que está
sendo conduzida, um verdadeiro suicídio ecológi-
co. Enquanto isso,os guseiros que estão vendendo
matériaprima e energia a 110 dólares poderiam
estar vendendo fundidos a 700 dólares. Como 70%
do gusa que Minas exporta são árvores, seria me-
lhor que exportássemos somente o minério a 15 dó
lares, considerando-se que é abundante no País e
que a mineração, por ser uma atividade pontual,
concentrada em pequenas áreas, causa reduzidos
impactos ecológicos quando tecnicamente bem con-
duzida e dotada de estruturas de retenção do es-
téril.

Este modelo de exportação de matéria-prima e
energia está embutido na participação do Japão
em financiamentos de projetos siderúrgicos e agro-
pecuários no Brasil. Entre eles o Plano Energé-
tico da Amazônia e as indústrias de gusa no eixo
Carajás-São Luiz, reeditando na Amazônia a devas
tação da Mata Atiántica que se processou em Mi-
nas Gerais.

A questão florestal é sem dúvida um dos maio
res problemas ambientais de Minas e do Brasil. En
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volve não somente a exaustão dos recursos flores
tais energéticos, mas degradação ambiental, po-
luição, destruição da flora nativa, fauna, ero-
são, assoreamento, modificações climáticas e sub
desenvolvimento econômico e social.

O fenômeno da devastação florestal no Brasil
deve ser analisado desde o período colonial e en
volve nossa formação cultural, nossa estrutura
sócio-econômica consumista e principalmente a se
cular incompetência do Poder Executivo em geren-
çiar os recursos naturais da Nação.

Os portugueses encontraram no Brasil uma cul
tura indígena inteiramente equilibrada com os re
cursos do meio ambiente. A Mata Atlântica exten-..
dia-se do Sul ao Nordeste e do litoral para o in
tenor cobrindo milhões e milhões de hectares,
semelhança da paisagem amazônica.

A primeira caravela já voltou abarrotada de
produtos florestais, iniciando-se aí uma depre-
dação que não parou nunca mais. Extinguiu-se o
pau-brasil, depois o jacarandá, quase não existe
mais a peroba, o ipê, a sucupira e o jatobá, en-
tre tantas outras essências nativas que não cons
tituem mais recurso natural passível de explora-
ção econômica.

A Mata Atiántica está hoje reduzida a peque-
nos núcleos isolados, últimos refúgios de reduzi
dos representantes da nossa massacrada fauna.

Muito antes da pressão do pólo siderúrgico,
da demanda de madeira para construção ou de le-
nha para o consumo doméstico, a destruição	da
floresta foi motivada pela expansão da fronteira
agropecuária.

Resolveram implantar a pecuária num país fio
resta], e, como o boi não é animal dê floresta,
derrubaram a mata e importaram a savana da Âfri-
ca. A quase totalidade das espécies de capim ho-
je plantadas no Brasil foram importadas da Áfri-
ca.

Esse processo continua hoje em todo o terri
torio nacional e principalmente na Amazônia, onde,
em 1987, foram desmatados 20 milhões de hectares
e em 1988, 30 milhões. Um hectare corresponde a
10.000m2 , ou seja, uma área de uma quadra urbana

de lOOxlOOm,que chamamos de quarteirão. Portanto,
nos últimos dois anos, desmatou-se na Amazônia
uma área correspondente a 50 milhões de quadras
urbanas. Na quase totalidade, para plantar o ca-
pim africano e colocar o boi, com perda da fau-
na, da flora, da madeira, enfim,dos recursos na-
turais da floresta. Perguntamos: será essa a vo-
cação para a ocupação amazônica? O mundo eviden-
temente não concorda com este modelo.

Em Minas Gerais,a situação é muito mais gra-
ve do que na Amazônia. O desmatamento anual está
estimado em 800 mil a um milhão e duzentos mil
hectares. Proporcionalmente maior do que na Ama-
zônia, se compararmos as extensões territoriais.

O desmatamento em Minas é ainda ocasionadope
ia expansão da fronteira agropecuária, mas pres-
sionado tárnbém pela demanda do carvão vegetal.Cczn
a carência do carvão mineral siderúrgico no Bra-
sil ecan a abundância do minério de ferro, Minas tor
nou-se o maior consumidor de carvão vegetal do
mundo. Aqui estão instaladas 90% das indústrias
siderúrgicas do País, consumidoras de carvão ve-
getal, e mais de 80% do carvão que consam são pro
venientes da vegetação nativa. Em 1976, essas in-
dústrias consumiam 15 milhões de m 3 e, em 1987,
este consumo já pulou para 34 milhões de metros
cúbicos de carvão, correspondendo esse consumo a
95% do carvão vegetal consumido no Brasil. Por-
tanto, uma brutal pressão sobre o equilíbrio dos
ecossistemas, da flora e da fauna nativas.

O processo de degradação florestal que esta-
mos analisando não ocorre por falta de leis. Nes
se aspecto o legislador não se omitiu. .O Brasil
farto em leis e decretos que dispõem sobre o te-
ma. Estimulando-se o terminal de computador do
PRODASEN nesta Casa, com.o termo meio ambiente,
obtém-se o registro de 286 documentos que corres
pondem à legislação ambiental aplicável ao Esta-
do de Minas Gerais. São 197 documentos da legisla
ção federal e 89 documentos da legislação esta-
dual, entre leis, decretos e portarias. Isso, sem
contar com a recente Constituição Federal, avan-
çadíssima no trato da matéria.

Os tradicionais problemas ambientais do Esta
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do originam-se da desobediência às leis, motivo
pelo qual a luta conservacionista está cada vez
mais próxima dos tribunais 1 e os advogados, cada
dia mais convocados do que os ecologistas. A in-
fração e o crime ecológicos multiplicam-se do ci
dadão à empresa e passam constantemente pela ai
ministração pública.

Há 23 anos, o Código Florestal (Lei n9 4.771 de15/
9/65) estabelece, em seu artigo 20, obrigatorieda-
de da reposição florestal para as empresas consu
midoras de carvão. O IBDF, em sua Portaria DC1O
de 1975, desobrigou as empresas da auto-suficiên
cia antes do ano de 1995. Foi estabelecida uma
meta de 50% de carvão do reflorestamento para 1985
e 100% para 1995. Paralelamente,o Governo criou
o FISET - Fundos de Incentivos Setoriais Para Refloresta-
manto, e o PIFI - Programa Integrado Florestal Industrial,que
manda repor toda a floresta usada para a produção de carvão.

O FISET não deu certo porque, devido à gran-
de liberalidade do (overno na aplicação do di-
nheiro do contribuinte, muita gente montou empre
sã florestal para se beneficiar desses recursos,
sem tecnologia e sem o necessário gerenciamento.
E por que não dizer, sem o real interesse no de-
senvolvimento da floresta. Algumas florestas fo-
ram plantadas até no Mato Grosso a mais de 1.000
km de distância dos centros siderúrgicos consumi
dores. Outras não se desenvolveram pela falta de
manutenção pós-plantio, fase mais critica da im-
plantação do reflorestamento, quando a aplicação
dos recursos deveria ser eficientemente fiscali-
zada.

Em 1984, como a maior parte das empresas não
haviam cumprido as metas estabelecidas, o IBDFpu
blicou outra portaria, a 302, reduzindo as exi-
gências e alargando o prazo de auto-suficiência.
Assim, o disposto numa lei maior veio sendo alte
rado por portarias cada vez mais permissivas e
confrontantes com o espírito da lei, numa flagran
te contradição ecológica e jurídica.

Hoje, o panorama florestal energético do Es-
tado é de previsão de completa exaustão do car-
vão vegetal em prazo inferior a 10 anos.

No limiar da catástrofe, o IBDF resolveu as-

sumir a responsabilidade.A Portaria n9 242/88 exi-
ge,jã para 1989, i 40% de carvão de matas planta-
das, 50% em 1990 e 100% em 1997. O SINDIFER-Sin
dicato das Indústrias do Ferro-não concordou com
a portaria, considerando-a impossível de ser cum
prida e seu Secretário Executivo chegou a decla
rar na imprensa,sobre o uso do carvão da mata na
tiva: "Qualquer servivo agride a natureza por-
que a natureza está aí para ser agredida".

Evidentemente, não concordamos com essa opi-
nião, mas, infelizmente, muita gente no Brasil
não diz, mas pensa e age dessa maneira quando se
trata de tirar proveito imediato e efêmero da na
tureza.

Podemos exemplificar como que ocorre com a
ACESITA. Aquele empresa está pesquisando tecnolo
gia florestal há 40 anos, selecionou 15 espécies
para silvicultura, domina a biotecnologia flores
tal e pode produzir 600.000 mudas/ano. Com  a ex-
tinção do FISET pelo Governo ela ficou inadiilen
te no cumprimento do PIFI. Isso porque ela agora
é estatal. O IBDF manda plantar mas a SEST - Se-
cretaria Especial de Controle das Estatais-impe-
de a liberação dos recursos.

A SEST está então endossando a tese de que a
natureza está aí para ser agredida e o Governo,
reeditando o ditado popular: faça o que eu digo,
mas não faça o que eu faço.

Nesse contexto, em que a interpretação do Có-
digo Florestal tem estado ao sabor de portarias
de legalidade duvidosa e de duração efêmera, bem
como de decisões conflitantes entre os órgãos de
governo, cumpre ao constituinte estadual inserir,
no texto constitucional,a proteção do nosso pa-
trimônio florestal nativo.

Analisados os aspectos da exploração flores-
tal, no Estado, de madeira e carvão, cumpre-nos
abordar também outro grande problema, as queima-
das, que já assumiram uma característica alarman
te. O IEF estimou em 4.749.000 hectares a exten
São das queimadas em 1987,e para 1988 os	dados
estão sendo ainda levantados com auxilio do saté
lite LANDSAT.	 -

_
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Uma fiscalização eficiente é impossível, pois
a Polícia Militar não possui mais do que uni homem
para 60.000 hectares. Isso significa um policial
para uma área equivalente a 60.000 quadras urba-
nas.

Abro aqui um parêntese, para justificar ao
Coordenador dos debates que pretendo ser breve,
na análise dos demais problemas ambientais do Es
tado, porquanto já consumimos quase todo o tempo
regimental na abordagem dos aspectos florestais.

A poluição é um problema extremamente grave
no Estado, mas a ciência e a tecnologia podem, em
qualquer momento histórico, dar suporte à deci-
são política de harmonizar o desenvolvimento com
a qualidade ambiental. Para isso,será preciso una
maior participação do Estado na educação formal e
informal, maior decisão política e maiores recursos finan
ceiros a serem alocados em proporção compatível com
as dimensões do problema. Os orçamentos sempre
foram muito modestos na contemplação de recursos
para a área de ciência, tecnologia e meio ambien
te.

Pode-se generalizar que,para a resolução téc
nica e política de um problema,o passo inicial
o seu perfeito diagnóstico. Não é por outra ra-
zão que na medicina o diagnóstico precede o tra-
tamento,e sua perfeita avaliação é o principalca
minho da recuperação da saúde. Não poderia ser
diferente para os problemas do meio ambiente,mas
somos forçados a admitir que o Estado não se en-
contra suficientemente equipado para o diagnósti
co ambiental.	 -

O COPAM ainda não possui equipamentos capa-
zes de dimensionar o grau de poluição hídrica e
atmosférica como é feito rotineiramente no Rio e
em São Paulo. O último diagnóstico data de 1983,
e não há previsões para o próximo.

No ano passado, enquanto o COPAM contava com
90 funcionários para fiscalizar aproximadamente
10.000 fontes potenciais de poluição no Estado,
a FEEMA,no Rio,possuía 1.500 funcionários,e	em
São Paulo o CETESB contava com 2.500	funcioná-
rios.

Este ano a situação tem piorado em face da

grande defasagem dos vencimentosdo Estado em com
paração com os salários de mercado. Por essa ra-
zão/ o CETEC,que sempre constituiu um órgão de su
porte técnico ao COPAM, encontra-se em situação
de penúria. Nos anos anteriores,muito técnicos de
alto nível do CETEC exerciam o magistério univer
sitário em tempo parcial, numa estreita colabora-
ção Estado-Universidade. Hoje, a maior parte de-
les demitiu-se do CETEC para dedicação exclusi-
va à Universidade, pressionados pelos baixos sa-
lários do Estadoe pela falta de recursos para
as pesquisas. Há poucos dias,fui procurar um ami
go no CETEC, um desses abnegados que ainda fica-
ram, e deparei com o tradicional cartaz: "cFIDC,
ame-o ou deixe-o" e mais abaixo: "O último que
sair apague a luz".

O resultado da incompetência do Estado em ge
renciar seus recursos ambientais catalisou o qua
dro atual caracterizado pela poluição do ar nas
regiões industriais e de elevada concentração po
pulacional, problemas com o uso indiscriminadode
agrotóxicos já proibidos em outros países, carên
cias no saneamento básico, uso indiscriminado de
mercúrio nos garimpos e poluição generalizada em
todas as nossas bacias hidrográficas. Todos es-
tes temas não são passíveis de ser analisados no
momento, pois justificam, cada um deles, uma pa-
lestra específica.

Visitando o interior da Inglaterra no ano pas
sado, nas proximidades de Londres, em período de
chuvas e em região de intensa ocupação humana,in
dustrial e agrícola, fiquei maravilhado com as
enxurradas. As enxurradas eram limpas, cristali-
nas mesmo. A proteção do solo contra a erosão evi
ta o carreamento de sólidos em suspensão pelas
aguas e conseqüentemente,a turbidez e o assorea-
mento.

Aqui nossas enxurradas são sujas, os rios são
turvos e poluídos e a luz solar não penetra em
quantidade suficiente para que o pincton execu-
te a fotossíntese. A base da cadeia alimentar fi
ca então prejudicada,e como resultado os rios fi
cam quase sem peixes. A noção de que a caça e a
pesca são os principais fatores responsáveis pelo
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empobrecimento da fauna nem sempre é correta. Na
maioria das vezes a modificação ecológica éaprin
cipal causa, competindo à caça e à pesca predato
ria o golpe de misericórdia.

Nos 286 documentos citados como de nossa le-
gislação básica de meio ambiente, não há disposi-
ção que obrigue o cidadão brasileiro ou as empre
sas e instituições a promoverem a cobertura ime-
diata do solo que descobriram, para se evitar o
carreamento de sedimentos para os rios. Conside-
rando-se o estatuto da competência concorrente
aos Estados em legislar sobre a matéria, está
aqui um campo aberto à contribuição do constitu-
inte estadual.

No século XIX, Sir Francis Burton, naturalis-
ta inglês, empreendeu uma viagem de canoa de Sa-
bará ao Oceano Atlântico. Seu livro foi publica-
do na Inglaterra em 1869 e reeditado no Brasilpe
lã Editora Itatiaia cem anos depois. Burton des-
creve maravilhado os cardumes de milhares e mi-
lhares de peixes no rio das Velhas, na região de
Sabará e Santa Luzia, onde se podia chegar, naque-
la êpoca,por navegação fluvial regular. Fez uma
previsão que infelizmente não se materializou a
de'jue um dos principais setores econômicos do Es-
tado seria o. da exploração racional dos recursos
pesqueiros do rio das Velhas. O naturalista in-
glês baseava-se na fertilidade do rio, umdos mais
ricos em nutrientes na bacia do rio São Francis-
co, porque tem origem no Quadrilátero Ferrífero,
uma região geologicamente privilegiada com uma
grande variedade de rochas.

O que o inglês não poderia prever é queodes
matamento em Minas Gerais seria tão intenso no
século XX que chegaria a diminuir drasticamente
a vazão dos rios e que a turbidez, o assoreamen
to e a poluição chegariam a arrasar com todos
aqueles milhares e milhares de peixes do rio.

Em 1970 repeti a viagem de Burton pelo rio
das Velhas. Desci o rio de caiaque de Sabará até
sua foz no rio São Francisco. Foram 15 dias de
canoagem quando, se eu precisasse contar com o pei-
xe para a minha sobrevivência, certamente teria
morrido.

Há alguns anos, passados, havia um comercial
na televisão no qual a personagem	Sujisniundo
nadava num rio, saía todo poluído e contaminadoe
terminava se salvando de toda a sujeira do rio
após um saudável banho na água tratada e canali-
zada pela COPASA.

O infeliz programa tinha no mínimo duas im-
propriedades: 19-contribuía para desenvolver, nas
crianças, a imagem de que um rio é necessariamen-
te uma coisa suja; 29 - A ODPASA se esquecia de que
é o órgão do Governo responsável pelo tratamento
dos esgotos que estão poluindo os rios. Ela co-
bra,na conta mensal de água,uma taxa de esgotos
proporcional ao volume de água medido. Como a
COPASA serve hoje à maior parte dos municípios mi
neiros e quase sempre os esgotos são lançados na
rede hidrográfica sem tratamento, o órgão é um
dos maiores poluidores do Estado. A COPASA é ti-
tular de uma cadeira no Plenário do COPAM, nunca
foi multada, mas acredito que não tem "assento
confortável". Novamente, nesse episódio, o exem-
plo do Governo é: faça o que eu digo, mas não fa
ça o que eu faço.

Esperamos que o atual Movimento Ecológico con
corra para reverter esta situação. A recuperação
dos rios é possível e depende menos do desenvol-
vimento científico e tecnológico do que de uma
postura política e de investimentos. Rios tradi-
cionalmente muito poluídos no exterior, como o
Tâmisa, em Londres, foram despoluídos. O Tâmisa
foi recuperado a partir de uma situação crítica,
pois ele atravessa uma das regiões de maior den-
sidade demográfica do mundo. Hoje, depois de mui
ta determinação e investimentos, suas águas são
próprias para a desova de uma das espécies de pei
xes migratórios mais exigentes. Os salmões do
Atlântico retornaram ao Tâmisa depois de mais de
um século de ausência. Precisamos trabalhar para
que os cardumes em piracema retornem ao rio das
Velhas até suas nascentes.

Finalizando, Sr. Presidente e Sr. Coor-
denador, solicito ainda alguns poucos minutos pa
rã abordar um sempre esquecido grande problema
ambiental que, por ser quase que específico do
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País, reputo como um dos mais graves e de solu-
ção mais difícil.
Refiro-me ao que costumo chamar, numa lingua-

gem figurada, é claro, como a "Síndrome das Capi-
tanis Hereditárias". Isso porque

No século XVI, não dispondo de capital sufi-
ciente, o Governo de Portugal transferiu para
particulares os encargos da colonização. A par-
tir daí, todos conhecemos a evolução do sistema:
o território foi dividido em Capitanias, depois
subdividido em sesmarias; vieram mais tarde as
cartas de aforamento, onde o poder público trans
feriu a quase totalidade das terras públicas pa-
ra os particulares.

Do período colonial até os dias de hoje,opro
cesso de desbaratamento das terras públicas não
parou mais, até que praticamente todas as terras
da União, dos Estados e dos Municípios foram pri
vatizadas. Isso não acontece no exterior, nem me!
mo nos países capitalistas. O percentual de ter-
ras públicas e particulares nos Estados Unidos,
por exemplo,é de equilíbrio; alguns Estados pos-
suem inclusive mais terras públicas do que parti
culares.

Para a conservação da natureza no Brasil, prin
cipalmente para a flora e fauna, essa privatiza-
cão foi desastrosa, o equilíbrio do ecossistema
exige continuidade territorial. Não é possível
proteger a fauna e a flora de uma região em pe-
quenas manchas isoladas e descontínuas dos ecos-
sistemas originais. Animais migram e possuem exi
gências territoriais. E o homem, numa relação atá-
vica com suas origens florestais, tem a necessi-
dade do contato com a natureza de seu País para
o desenvolvimento normal de sua saúde, cultura e
para o lazer. A exigtlidade de espaços públicos de
conservação no Brasil está-nos fazendo perder a
própria constituição física do País, com amplos
reflexos negativos na formação da personalidade
do cidadão brasileiro. E como já disse o Prof.
Ângelo Machado, não é possível gostar do que não
se conhece. A criança afastada da natureza cres-
ce e torna-se um poluidor. Uma nação se constrói
com cultura, trabalho, ação política, mas não po

de prescindir de espaços territoriais mínimos,sem
osquais perdemos a identidade física do País.

O Sistema Nacional de Áreas Públicas de Con-
servação, constituído pelos Parques Nacionais e
Reservas equivalentes, federais, estaduais e mu-
nicipaisié extremamente deficiente no Brasil. P0
demos dizer que é dos piores do mundo tanto em
extensão como em administração. Países de todas
as ideologias e regimens políticos adotam um mí-
nimo de 10% da área territorial na forma de ter-
ras públicas conservadas ou protegidas. A área dos
Parques e reservas no Brasil não chega a 3% do
territorial nacional, e a maior parte dos oarques
incluídos nessa estatística só existem no papel.
Isto é, somente na lei ou no decreto de criação,
sem a efetiva implantação. O IBDF estima a neces
sidade de um bilhão e quinhentos milhões de dóla
res como recurso necessário para reverter esta
situação, ou seja, mais ou menos 1% da nossa dívi
da externa e menos do que custara à Nação a Fer-
rovia Norte-Sul. No próximo ano, o orçamento da
União prevê para o IBDF apenas 20 bilhões de cru
zados, aproximadamente 20 milhões de dólares, me
nos de 10% do que custou o Aeroporto de Confins,
para proteger a natureza de todo este innsoPaís.
Não é por outra razão que os parques são queima-
dos todos os anos, invadidos e encontram-se fe-
chados ao público por falta de recursos para a
manutenção dos serviços básicos.

Nesse contexto, os brasileiros que não pos-
suem o privilégio de serem proprietários rurais,
estão marginalizados do contato com a natureza.
Talvez por isso a grande fascinação, no Brasil, de
se constituir proprietário de chácaras, sítios e
fazendas. Em outros países, a descontinuidade do
tecido urbano e dos imóveis rurais é garantida por
uma eficiente rede de áreas públicas de conserva
çao. Parques nacionais dão continuidade a flores
tas nacionais, estaduais, reservas biológicas e
outros tipos de unidades de conservação. O cida-
dão sente que o país é seu. Aqui, a privatização
exacerbada das terras públicas nos faz sentir no
país dos outros. Isso prejudica a formação da per
sonalidade,e aí pode estar a fonte de grande par
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te do desapreço que alguns possuem pela natureza
de seu País.

A titulo de comparação, enquanto o Brasil con
ta com menos de 3% de seu espaço territorial f a-
zendo parte do Sistema Nacional de Terras Públi-
cas de Conservação, a Costa Rica possui uma área
de 10%; o Quênia,15%; a maior parte dos países da
Europa tem mais de 10%;e nos Estados Unidos mui-
tos Estados da Costa Oeste possuem mais de 30%.
O Estado do Cobrado, por exemplo, possui mais
de 40% do seu espaço territorial preservado e pú
blico. Minas Gerais não possui nem 1%.

Enquanto a Amazônia brasileira está também
quase toda privatizada, isto é, a floresta ainda
existe mas já está titulada, os Estados Unidosda
América do Norte possuem uma extensa faixa de ter
ras públicas de conservação, acompanhando as Mon
tanhas Rochosas, do México ao Canadá.

A Constituição Federal, avançadissimaemmejo
ambiente-e neste caso rendemos aqui uma homena-
gem ao Deputado Fábio Feidman, redator do Capitu
lo do meio ambiente e batalhador incansável pela
causa da natureza—ainda assim é tímida ao abor-
dar esse problema. Entretanto, a Constituição fi
xou, como competência concorrente dos Estados Fe-
derados, legislar sobre a matéria, possibilitan-
do ao Constituinte estadual participar do proces
so, que poderá reverter este triste quadro.

Assim sugerimos seja inserido na Constitui-
ção: o poder público criará, na forma da lei,
um Sistema Integrado de Parques Estaduais, Reser
vas Biológicas, Monumentos Naturais e outras Re-
servas equivalentes suficientemente extenso e eco
logicamente adequado à proteção e conservação de
parte dos ecossistemas terrestres e aquáticos, do
acervo cultural e à altura das necessidades da
pesquisa científica e das necessidades recreacio
nais públicas'	 -

Assim, pela sua projeção futura,o processo
constituinte mineiro já nos permite sonhar. So-
nhar com os rios limpos e com a volta dos cardu-
mes que Sir Francis Burton via chegar em pirace-
ma no rio das Velhas; sonhar com a preservação do
que ainda resta da outrora exuberante Mata Atián

tica, com a proteção das veredas, parte do cerra
do e parte do maravilhoso campo rupestre das ser
ras de Minas Gerais; sonhar que ainda poderemos
mostrar aos nossos netos, orgulhosamente, um ma-
pa de Minas ecologicamente equilibrado e rico em
áreas públicas de conservação.

Ai sim, combatida a Síndrome das Capitanias
Hereditárias, poderemos dizer, com convicção: es
te País é nosso!

O DR. KASUO WATANABE - O segundo rxpositor des
ta sessão é o ilustre Prof. Angelo Machado. Épro
fessor do Departamento de Zoologia do Instituto
de Ciências Biológicas da Universidade Federal
de Minas Gerais, Vice-Presidente do Centro para
a Conservação da Natureza do Estado de Minas Ge-
rais, membro da Academia Brasileira de Ciências,
tendo sido também o Coordenador da Comissão de
Estudos de Problemas Ambientais da Sociedade Brasileira pa
rã o Progresso da Ciência, encarregado de ofere-
cer subsídios à redação do capítulo do Meio Ambi
ente, na Assembléia Nacional Constituinte.

Com a palavra,o Prof. Angelo Machado,que dis
porá de 20 minutos para falar a respeito do te-
ma Mecanismos de Defesa e Preservação do Meio
Ambiente.

O DF. ANGELO MACHADO - Sr. Deputado Ronaldo Vãs
conceilos, Sr. Coordenador Prof. Kasuo Watanabe,
demais membros da Mesa.

Gostaria, inicialmente, de agradecer a opor-
tunidade de falar aqui, dentro desse tema geral
de proteção de interesses da comunidade.

Hoje, pela manhã, um aluno perguntou-me se
eu entendia também sobre inflação. Isso é porque
a inflação é uma coisa dramática, interessando a
todos nós. Nesse sentido, coloco o tema do meio
ambiente como central, como um tópico que inte-
ressa á comunidade, em uma concepção avançada. É
extremamente atual porque, de fato, estamos fa-
lando diretamente de um tema que interessa a to-
da a comunidade.

O meu antecessor, Prof. Fábio Narton, falou
sobre os problemas ambientais mineiros. Mudou um
pouco a minha concepção, no assunto. Achava gra-
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ve, mas agora concluí que é desesperador. Isso
nos leva a tratar com grande urgência o tema da
minha palestra - Mecanismos de Defesa e Preserva
ção do Meio Ambiente. Isso é uma função basica-
mente da Constituição Estadual.

Devo dizer que esses mecanismos de proteção
à natureza e defesa do meio ambiente, eles não
existem só agora. Já existia uma série de leis,
oortarias, normas ou legislação geral. Muito an-
tesdnhomem falar em legislação, a natureza já
tinha o seu mecanismo de defesa. Quando cai uma
grande árvore, há todo um sistema de recomposi-
ção que se faz a prazo relativamente curto. Quan
do um animal morre na mata, há um processo de
bactérias que o transforma em carniça e em maté-
ria orgânica.

Isso não é um tema novo, mas muito antigo. Os
primitivos ainda vivem em condições naturais, o
índio tem o seu mecanismo de defesa da natureza,
na medida em que o índio tem da caça visão completa-
mente diferente da ótica da civilizaçao, e ate
para a proteção da natureza tem o mito do Curupi
ra. Mas, quando o homem civilizado inventou a sua
tecnologia, a moto-serra, a espingarda automáti-
ca, não há Curupira que aguente, ou seja, os me-
canismos naturais passaram a não valer mais na-
da. Obviamente, o nível de destruição cresceu
muito, à medida que a tecnologia progrediu,ea ca
pacidade do homem para se adaptar a esta nova con
dição não se desenvolveu paralelamente.

Tivemos um período na história da humanidade:
o da doutrina de inesgotáveis recursos. Diziam
que se poderia destruir porque a natureza seria
inesgotável. Isso mudou, felizmente. Caímos hoje
em outra doutrina, que passamos a chamar de nave
espacial. Uma nave limitada, que tem recursos li.
mitados.

Basicamente, essa tomada de consciência sur-
giu em 1972, na Conferência de Estocolmo, quando
o mundo inteiro passou a preocupar-se com o pro-
blema ambiental e com o tema de minha palestra:
Mecanismos de Defesa e Preservação do Meio Ambi-
ente. Quais serão essas metas no contexto atual?
Diria que temos mecanismos de várias naturezas.

Alguns dependendo da ação do povo, outros depen-
dentes da ação do Executivo, da ação do Legisla-
tivo e do Judiciário, este último responsavel
por fazer com que todos esses mecanismos funcio-
nem.

ronível de povo, quais seriam os mecanismos?
O que leva um fazendeiro a conservar a mata ou a
proteger a fauna? Não é muito em função das leis.
A lei não está valendo muito. Conservam porque
gostam.

O povo tem o seu mecanismo de defesa baseado
naquilo em que acredita e naquilo de que gosta.
Nesse sentido, esses mecanismos são, sem dúvida,
os mais importantes. Eles dependem de um certo
nível de conscientização ecológica, ou seja, opo
vo precisa estar ciente dessas coisas. E essa cons
cientização ecológica desenvolve-se basicamente
pela educação ambiental. A educação ambiental ga
nha cada vez maior importância, e hoje ela é obri
gatória em todos os níveis, conforme estabelece
a nova Constituição Federal.

A educação ambiental tem por objetivo desen-
volver no povo valores e atitudes que levamâpro
teção e não à destruição. Vale dizer, desenvol-
ver aqueles mecanismos dos quais estamos falando
agora.

Há algum tempo, um ecólogo, educador inglês/
dizia que na educação reside a única esperançade
se evitar a total destruição da natureza. De mo-
do que esse é o caminho fundamental para criar
no povo esses mecanismos de defesa do meio ambi-
ente e da natureza.

Tenho-me preocupado muito com o problema da
educação ambiental e defino que, basicamente, as
pessoas conservam ou defendem a natureza por duas
razões: por amor ou por temor, ou seja, alguns
defendem porque gostam, outros defendem pelo re-
ceio do desequilíbrio ecológico. Os primeiros gos
tam da natureza, gostam da mata, gostam do bi-
cho, de planta e não sabem bem por quê. Já os ou-
tros defendem porque ouviram falar do tal dese-
quilíbrio ecológico, ouviram falar que o desmata
mento vai assorear o rio, causando as enchentes,
e que a poluição atrapalha a saúde.
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O processo de educação ambiental deve com-
preender essas duas motivações. À criança, basi-
camente, temos de ensinar a gostar. O adulto que
não gosta não vai gostar nunca. Esse tem de apren
der que as regras da ecologia é que fixam o rela
cionamento de todas essas coisas. E vai apren-
der que a ação indevida e intempestiva na nature
za realmente causa transtornos ao meio ambiente,
e, portanto, imprescíndjvel se torna a proteção
e conservação da natureza.

O problema é que existe uma enorme ignorância
sobre as coisas da natureza, e as pessoas concen-
tram-se nas cidades completamente longe do conta
to direto e sujeitas a uma série de distorções,
que vêm de várias fontes e que levam a ter ima-
gem distorcida da natureza, a qual deveriam pro-
teger.

Sobre este tema poderíamos fazer toda uma pa
lestra, mas não é nosso objetivo. Apenas lembro
uni fato, de uni certo modo trágico: é que o desti
no da natureza é decidido pela cidade. Na cida-
de, concentra-se o poder político e econômico. E
são exatamente as pessoas educadas nas cidades
aquelas que estão mais distantes da realidade da
natureza e sujeitas, portanto, a maior número de
distorções. De modo que, freqüentemente, os meca
nismos de defesa das populações das cidades não
são os mais eficientes.

Por outro lado, vale lembrar que existem ní-
veis de conscientização diferentes na população.
Surgiram os grupos ecológicos, os grupos de ati-
vistas ecológicos, que são grupos que têm nível
de conscientização maior e são extremamente im-
portantes, no sentido de criarem grupos de pres-
são para a elaboração de dispositivos e cumpri-
mento da legislação.

Em nosso meio, existem alguns grupos mais
tradicionais como a AMDA, o nosso Centro para Con
servaçao da Natureza, e criamos, na semana passa
da, um órgão técnico ligado ao Centro que éaFui
dação Biodjversjtas. Vejo, com muita satisfação-

'que esses grupos aumentam. Por exemplo, na gale-
ria vejo a faixa de um novo grupo ecológico.: "Ilhas
Verdes", que chega agora ao nosso grupo, não sei

se é antigo, mas, de qualquer modo é muito bem-
vindo.

Com o sistema democrático, com a abertura de
mocrática, a conscientizaçãO do povo ficou mais
importante porque o povo vai escolher os dirigen
tes, os membros do Legislativo, que vão fazer os
mecanismos de proteção numa escala acima, supra
popular,ePfl nível do Executivo e do Legislativo.

Em nível do Executivo, temos as várias insti-
tuições responsáveis pelo meio ambiente, como o
COPAM, lEF, IBDF e outras. Aqui, estou de acor-
do com o que falou o Fábio. São instituições que
estão numa situação calamitosa. Fala-se, agora,em
acabar com a Secretaria de Ciências e Tecnologia,
colocá-la na Secretaria de Indústria e Comércio.
Ê só boato, mas já me apavora, pois seria colocar
um fiscalizador sob o domínio do fiscalizado. Di
ria que, nonível institucional, essas institui-
ções estão ruins. A falta da vontade política de
agir mostra-se no baixo orçamento de todas essas
instituições.

Finalmente, um outro mecanismo no nível do Le
gislativo: a legislação ambiental, que é vastíSSi
ma.

Este País tem, talvez, o maior número de leis
ambientais do mundo, mas são completamente con-
flitantes. Aqui, eu as dividiria em dois grandes
tipos: leis que pegam e leis que não pegam. Aliás,
isso seria válido para qualquer lei, mas a maio-
ria das leis ambientais se encaixam naquelas que
não pegam. Por exemplo, se o Código Florestal ti
vesse pegado, teríamos mata nas encostas, etc. Mas
o problema é que a legislação era feita sem o
endosso da Constituição. A legislação deve ema-
nar da Lei Maior, que é a ConstituiçãO,e, nesse
sentido, a Constituição Federal constituia maior
vitória do movimento ambientaliSta da história
deste País porque é extremamente avançada e foi
feita corretamente com a ampla participação popu
lar. Naquela época, eu presidia a comissão doMeio
Ambiente, visitamos várias partes do País. De mo
do que a maioria das idéias que estão na Consti-
tuição Federal decorre de debate com a comunida
de do tipo desse que estamos fazendo aqui, ago-
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rã, quando se iniciamos estudos para a Constitui
ção Estadual.

Eu me permitiria então analisar o item funda
mental da Constituição Federal. É o art. 225:"To
dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povoe essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
Nesse artigo o meio ambiente ecologicamente equi
librado é um direito de todo cidadão, igual aos
outros direitos fundamentais como educação e li-
berdade. De modo que isso éum princípio fundamen
tal, e é estranho que só agora exista no texto
constitucional brasileiro. Depois a Constituição
entra com uma série de mecanismos, visando efeti
var esse direito, mecanismos que se referemàpro
teção e defesa do meio ambiente.

Veria aqui outro ponto fundamental da Cons-
tituição Federal. É que o art. 24 dá competência
ao Estado de legislar concorrentemente sobre f lo
restas, conservação da natureza, defesa do meio
ambiente, controle da poluição. Notem isso como
uma enorme perspectiva para a Constituição Esta-
dual. E tem um sentido concejtual - e isso é mui
to importante - é que os ecossistemas não são
iguais neste País. Não tem sentido uma legisla-
ção de proteção à natureza igual para cada parte
do País. Se aqui em Minas é importante uma legis
lação que proteja a vereda e o campo rupestre,no
Paraná é a proteção à araucária, onde os proble-
mas são diferentes e as realidades econômicas
também são diferentes.

Nós temos uma série de problemas ambientais
ligados à mineração, aqui, que são peculiares a
este Estado.

De modo que esta abertura que nos dá a Cons-
tituição Federal é extremamente importante, e tor
na-se necessário que nós nos adaptemos a ela e
ocupemos esse espaço que ela nos oferece na rea-
lização da Constituição Estadual.

Eu veria três estratégias importantes no ní-
vel de Constituição Estadual: a primeira éa cri

açãc de um Capítulo do Meio ambiente na Consti-
tuição Estadual.

Não importa que se dispersem itens relativos
ao meio ambiente. Seria bom em outros pontos, mas
deve haver um capítulo compacto sobre o assunto,
porque isso é o que tem sido feito nas modernas
Constituições. Nesse capítulo os itens da Consti
tuição Federal deveriam ser adaptados e reajusta
dos à realidade de cada Estado.	-

O terceiro princípio é que após poderíamos
destacar itens ainda esquecidos no nível de Cons-
tituição Federal.

De modo que eu sinto que esse é o caminho que
deveria ter sido seguido.

Na semana passada, tivemos uma reunião,noCen
tro para Conservação da Natureza, em que tenta-
mos articular alguns itens a serem discutidos e
que nós proporíamos para o primeiro estudo do
capítulo do meio ambiente na Constituição Esta-
dual. Um deles diz o seguinte: "Seria obrigação
do Estado assegurar a diversidade das espécies e
dos ecossistemas do Estado, de modo a preservar
o seu patrimônio genético." A Constituição Fede-
ral fala "da diversidade do patrimônio genético".
Essa é uma concepção extremamente moderna que es
tuda o problema da natureza em termos de diversi
dade, vale dizer, riqueza de espécies. Isso por-
que se chegou à conclusão de que as espécies ani
mais e vegetais estão sendo extintas antes mesmo
dé serem estudadas. E assim, estão-se extinguin-
do espécies extremamente importantes, na própria
concepção econômica do termo.

Há pouco tempo, por exemplo, descobriram-se
espécies silvestres de trigo, cujo gem foi trans
portado para revitalizar as culturas de trigo que
estavam sendo atacadas por pragas. Isso signifi-
ca que o encontro de gens em populações silves-
tres pode ser extremamente importante para a agri
cultura e para problemas fundamentais de interes
se do homem. Mesmo porque o gem não se faz, ele
se transporta através de cruzamento ou através da
engenharia genética.

De modo que, colocar a proteção de espécies
em termos de diversidade genética seria uma das
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minhas propostas. E assim, nós estaríamos tendo
uma Constituição moderna em torno do problema.

Outro assunto que merece ser estudado refe-
re-se à criação de áreas de conservação, que o
Fábio já propôs.

Uma outra sugestão seria, mais ou menos, a se
guinte: "o Estado definirá, na forma da lei, um
sistema estadual de rios, de preservação perma-
nente, definindo os mecanismos para a sua prote-
ção."

Isso quer dizer que nós não acreditamos que
todos os rios possam ter nível 1 (um) de qualida
de. Mas alguns deveriam ser preservados em toda
sua integridade, até para que se possa ter mode-
lo do que seja um rio limpo, em relação à maio-
ria dos outros rios que, provavelmente, serão su
jos ou menos sujos.

Uma outra proposta é uma articulação daquilo
que está no texto federal, que transforma a Ama-
zônia, a Floresta Atlântica como patrimônio na-
cional, merecendo legislação especial. Nós propo
mos: as veredas e os remanescentes da Mata Atlân
tica constituem patrimônio do Estado e serão ob-
jeto de proteção especial na forma da lei. Esta-
mos selecionando, dentre os ecossistemas, aque-
les que merecem proteção especial; os demais se-
rão protegidos pela legislação geral. Outro tópi
co é o que diz respeito ao problema do carvão: pa
rã licenciamento de atividades que utilizem car-
vão vegetal, será exigida auto-suficiência em f lo
resta de rendimento, em prazo a ser estabelecido
na forma da lei. Isso é prestigiar a portaria do
IBDF,que, finalmente, depois de anos, começa a
exigir a auto-suficiência já prevista no código
florestal e dá prazo para isso. É estabelecer e
ativar o sistema de licenciamento de empreendi-
mentos que usam carvão vegetal. Os desmatamentos
acima de lOOha dependerão de licenciamento doór
gão estadual de meio ambiente, para o que será exi
gido relatório de impacto ambiental. Isso é ele-
var ao "statusmais alto, o que já prevê a Resolu
ção 01 do CONAMA. Desmatamentos de menos de lOOha
serão autorizados pelo IEF; os de mais de lOOha
provocam enorme impacto ambiental e, sendo as-

sim, requerem um estudo mais sério por parte do
órgão ambiental. Caberá ao Estado definir meca-
nismos de proteç ão  à fauna e à flora e elaborar
listas de espécies ameaçadas, com base em monito-
ramento arnbiental.A Constituição Federal diz: "o
Poder Público vai proteger a fauna e a flora". Co
mo? Uma das propostas é que se faça isso de ma-
neira geral, priorizando determinadas espécies
ameaçadas, que serão indicadas em listas atualiza
das periodicamente. Outra proposta tem a ver com
o problema da exploração mineral. Isso era compe
tência exclusiva da União 1 e há uma enorme discus
são com o DNPM, a respeito da conciliação da le-
gislação estadual com o direito, quase soberano,
da concessãode lavra. Mas, agora, a Constitui-
ção nos dá umaabertura, pois o art.
23 diz que compete à União e ao Estado registrar,
acompanhar e fiscalizar a concessão de direitode
pesquisa de lavra. Então, a minha proposta 4: o
início de atividades de pesquisa e exploração de
riqueza mineral, potencialmente causadoras da de
gradação ambiental, dependerá de registrono ór-
gão competente do Estado, para o que será exigi-
do estudo prévio de impacto ambiental. Finalmen-
te uma proposta no nível institucional: o Estado
manterá um sistema unificado e permanente de es-
tudo e monitoramento da qualidade ambiental. Es-
sas são algumas propostas que trago para discus-
são. Acentuo a enorme importância desta Casa na
produção de um texto de Constituição Estadual que
atenda aos anseios da comunidade neste sentido.
Gostaria de dizer que a atual Constituição tem
apenas um item relativo ao meio ambiente. As pa-
lavras meio ambiente, ecologia, poluição, fauna
e flora não existem na atual Constituição Esta-
dual. Portanto, esta Casa tem a missão histórica
de introduzir, pela primeira vez, numa Constitui
ção deste Estado, um capítulo de meio arnbiente
Outros itens ela vai melhorar e modernizar. Oitem
meio ambiente, ela vai criar, porque não existe
nada a esse respeito. Esta Casa tem a missão im-
portante e histórica de criar, praticamente do
nada, um capítulo de meio ambiente moderno e efi
ciente que reflita as aspirações do povo minei
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ro, neste momento de sua história. Ele deverá con
ter os fundamentos de uma legislação que crie me
canismos eficazes para evitar a degradação ambi-
ental e a total destruição da natureza, em nosso
Estado.

Para isso, simpósios como este são fundamen
tais, pois somente a ação conjunta do povo, do le
gislador, e dos governantes poderá evitar a to-
tal destruição de nossas matas, nossos campos ru
pestres, nossos cerrados e nossas veredas. Equan
do acabar o cerrado, secar aúltima vereda e mor
rer o último buriti, morrerá também um pedaço de
Minas. E Guimarães Rosa sairá do seu túmulo para
protestar que mutilaram o grande sertão. Talvez
se ouça, de Diadorim, o canto triste:

"Buriti das Gerais verdes
Quem te viu quer te ver mais,
Pondo o pé nas águas beiras,
Buriti destas Gerais."
Muito obrigado. (-Palmas.)

O SR. COORDENADOR DO DEBATE (PROF. KASUO WA-
TANABE) - Muito obrigado, Prof. Angelo Machado.

Teremos agora a exposição do ilustre arquite
to Cláudio Magalhães Alves.

O Dr. Magalhães é graduado em arquitetura pelã Faculdade Federal de Minas Gerais; ex-Secreta
rio de Estado de Obras Públicas; ex-Diretor da
Cia. de Desenvolvimento Urbano do Estado de Mi-
nas Gerais; Consultor da Universidade Federal de
Minas Gerais e da Universidade de Viçosa para pia
nejamento dos dois Campus Universitários, é Dire
tor Regional da Secretaria de Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional e da Fundação Nacional
Pró-Memória para Minas Gerais; é também e:x-Dire-
tor da Comissão de Construção, ReconstruçãoeRes
tauração de Prédios Escolares.

Com a palavra o Dr. Cláudio Magalhães Alves,
que discorrerá sobre o tema "Preservação e Defe-
sa do Patrimônio Cultural".

DR. CLÂUDIO MAGALHÂES ALVES - Sr. Presi-
da Mesa, Sr. Coordenador, ilustres exposi-
meus senhores e minhas senhoras...
gente sempre fica prejudicado quando tem

que falar depois do Prof. Ângelo Machado. Assim
sendo, em primeiro lugar, peço desculpas pelo pró
prio pique, pois estou aqui, ainda, no embalo das
palmas com que aplaudimos o Prof. Ângelo.

A circunstância de estar ligado à Secretaria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional me
direciona, no âmbito do nOSSO tema, no sentidode
dar privilégio ao Patrimônio Histórico e ArtistI
co. Daí um outro pedido de desculpas se vier a
decepcioná-los por não conseguir abranger o tema
"Preservação Cultural", como foi posto.

A análise das legislações que protegem a cul
tura no País, curiosamente, vai levar-nos a D.
João V, em 1721, quando é expedido um alvará so-
bre monumentos antigos que havia e se podiam des
cobrir no reino, no tempo em que nele dominavam
os fenícios, os gregos, os romanos, os godoseos
árabes. Isto em 1721.

	

Em 1742 o Conde das GalveiaS e Vice-Rei	do
Estado do Brasil, D. André de Meio Castro, escre
ve uma carta para o Governador de pernanbuco, car
ta essa que é uma grande descompostura pelo fato
de esse Governador estar usando o Palácio das Duas
Torres, construído por Maurício de Nassau, como
quartel.

Essa é a primeira manifestação oficial no Bra
sil de repúdio ao mau uso do patrimônio históri-
co. Curiosamente, depois desse período, atravessa
mos o Império sem que haja um único registro so-
bre preservação do patrimônio histórico e artís-
tico. Nós só vamos ter uma nova manifestação nes
se sentido em 1920, quando dá entrada no Congres
so um projeto de lei com esse objetivo, o qual
não tem seguimento.

Em 1923, o Deputado Luís Cedro apresenta um
rojeto de lei de proteção ao patrimônio, que tam

bém não tem seguimento.
Em 1927,um projeto de Augusto de Lima proibe

a saída de obras de arte do País.
Em 1925, um projeto de lei de autoria de Jair

Lins e de iniciativa do Governador Melo Viana en
tra no Congresso, mas não éaprovado; todavia,
ele vai traduzir um apoio a futura legislação fe
deral de proteção a bens culturais.	-

O
dente
tores,

A
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Em 1927, há uma lei de criação da Inspetoria
Estadual de Monumentos Estaduais da Bahia, atra-
vés da qual o Governo daquele Estado assume a pro
teção de seus bens patrimoniais. Logo em 1928 o
Estado de Pernambuco acompanha o Governo baiano
e cria a Inspetoria Estadual de Monumentos Nacio
nais de Pernambuco.

Em 1930, dá entrada no Congresso um projeto
do Deputado Vanderlei de Araújo Pinho, que tam-
bém não é aprovado.

Em 1933, Ouro Preto é erigida em monumento
nacional pelo Decreto n9 22.928,e isto já é um
reflexo da preocupação de uma pessoa que, no Mi-
nistério da Educação e Saúde, já estava tratando
de estruturar toda a legislação de proteção aos
bens culturais, o Ministro Gustavo Capanema.

Em 1934, é criado o Serviço de Proteção aos
Monumentos Históricos e Obras de Arte , junto ao
Museu Histórico Nacional.

Nós estamos então com uma Assembléia Nacio-
nal Constituinte instalada, é promulgada a Cons-
tituição Federal, e pela primeira vez se regis-
tra um artigo, qual seja, o art. 148 do Capitulo
29, que trata de bens culturais. Ele diz: "Cabe
à União, aos Estados e Municípios, favorecer e
animar o desenvolvimento das Ciências, das Artes,
das Letras e da Cultura em geral, proteger os ob
jetos de interesse histórico e o patrimônio ar-
tístico do País, bem como prestar assistência ao
trabalhador intelectual."

Dois anos depois o Ministro Gustavo Capanema
encomenda a Mário de Andrade um projeto de lei
oara criação de um órgão de proteção ao patrimô-
nio histórico e artístico do País. É encaminhado
também ao Congresso Nacional, projeto de lei que
organiza e protege o patrimônio histórico e r-
tistico nacional e institui o tombamento. Na mes
ma época é elaborado um outro projeto, de organi
zação no Ministério da Educação e Saúde.

Todavia, em 1937, instala-se o Estado Novo
no Pais. O Congresso é fechado,e vem uma nova Cons
tituição, que também contempla a proteção a bens
culturais através de seu ârt. 134 que diz: "Os
monumentos históricos, artísticos e naturais, as

sim como as paisagens ou locais particularmente
dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cui
dados da Nação, dos Estados e Municípios". "Os
atentados a eles cometidos serão equiparados aos
atentados cometidos contra o Patrimônio Nacio-
nal".

Em 1937, ainda um projeto de lei de inciati-
va do Ministro Gustavo Capanema, depois de ser
aprovado pela Câmara, tem subida ao Senado para
emendas, e,com o fechamento do Congresso, é edita
do como Lei n9 25, de 30 de novembro daquele
ano, que é a nossa legislação de proteção ao pa-
trimônio tombado pela legislação competente que
vige até hoje.

Em 1940 o Código Penal, no art. 165, estabe-
lece: "Destruir, inutilizar ou deteriorar a coi-
sa tombada pela autoridade competente em virtude
do valor artístico, arqueológico ou histórico. De
tenção de 6 meses a dois anos e multa."

O art. 166 diz: "Alterar, sem licença da au-
toridade competente, o aspecto de local especial
mente protegido por lei. Detenção de 1 mês a 1
ano •"

Em 1945,0 Decreto-Lei n9 7.713, de 6 de julho,
erige Mariana em monumento nacional. Só em 1945
é que se fez uma Constituição Estadual em Minas.
Foi feita também por decreto, do Governador Bene
dito Valadares. No seu art. 98,estabelece que os
monumentos históricos, artísticos e naturais, as
sim como as paisagens e os locais particularmen-
te dotados pela natureza, gozam da proteção e dos
cuidados especiais dos Poderes Públicos.

Em 1946,quando da redemocratização do Pais, a
nova Constituição, no capítulo 29, da Educação e
Cultura, estabelece, no art. 178/ que as obras, mo
numentos e documentos de valor histórico e artís
tico, bem como os monumentos naturais, paisagens
e locais dotados de particular beleza, ficam sob
a proteção do Poder Público. A Constituição Esta
dual de 47 repete exatamente o texto constitucio
nal federal.

Em 1961 tos a Lei nç 3.924, que protege os mo
numentos arqueológicos e pré-históricos.Ern 1967,
com a ditadura, vem a nova Constituição Federal
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que, no seu capítulo 49, art. 180, estabelece que o
amparo á cultura é dever do Estado. No parágrafo
único diz: "Ficam sob a proteção especial do Po-
der Público os documentos, as obras e os locais
de valor histórico ou artístico, os monumentos e
as paisagens naturais notáveis, bem como as jazi
das arqueológicas". Novamente a Constituição Es-
tadual de 1,067 repete " ipsis litteris" o texto da
Constituição Federal.

Em 1970, vem uma emenda constitucional do E!
tado, que diz, no seu art. 201: "O Estado, em co-
laboração com os órgãos federais e municipais, ze
lará pela proteção de documentos, obras, locais
de valor histórico e artístico, monumentos e pai
sagens naturais notáveis, bem como jazidas ar-
queológicas." Estabelece ainda que a lei disporá
sobre a criação de serviços que resguardem o pa-
trimônio histórico e artístico de Minas Gerais,
notadamente as cidades de Grão-Mogol, Mariana,Sa
bará, Ouro Preto, Serro, São João dei-Rei, Caeté,
Diamantina, Congonhas e Tiradentes.

Em uns dos seus parágrafos, acrescenta: "A lei
de que trata este artigo conterá medidas que es-
timulem e promovam o turismo nessas localidades,
que disponham sobre o levantamento de valores bis
tóricos e artísticos aí existentes, para a neces-
sária guarda e conservação."

Ainda em 1970, o Estado, pelo Decreto Esta-
dualn'14.260, institui, sob a forma de fundação, o
Instituto Estadual do patrimônio Histórico e Ar-
tístico de Minas Gerais, o IEPHA-MG.

A situação atual do IEPHA me faz abrir um pa
rêntese para dizer que ela é semelhante à dos ór
gãos do meio ambiente, ciência e tecnologia, a
que o professor Ângelo Machado se referiu.

Cabe aqui um apelo nosso no sentido de que
esses órgãos, que têm a tradição de mais de uma
geração de técnicos especialistas e especializa-
dos, não sejam simplesmente deixados ao léu, cor
rendo o risco de desaparecerem num melancólico fi
nal de vida, tendo sido instituições que presta-
ram tão relevantes serviços ao Estado.

Agora, em 1988 temos uma nova Constituição já

promulgada. Vamos ver a seguir como a cultura é
nela contemplada.

No preâmbulo do Capítulo Dos Deveres Indivi-
duais e Coletivos, nós temos o art. 59.

O art. 59 diz que todos são iguais perante
a lei, etc. No seu inciso LXXIII diz que: "qual-
quer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimô-
nio público ou de entidade em que o Estado parti
cipe, à moralidade administrativa, ao meio ambi-
ente, ao patrimônio histórico e cultural,ficandO
o autor, caso comprovada a má fé, isento de cus-
tas judiciais e de ônus dessa incumbência".

Esse artigo é extremamente importante.ESta-
mos vendo agora a prática de atos como esse em
cidades históricas de Minas,em que são loteadas
áreas de preservação local em torno de perímetro
tombado, área vital para o pulmão da cidade e que
são doadas por interesses políticos. Nesse ponto
é preciso que as populações se mobilizem e se
utilizem desse instrumento legal,inStrUflientO po-
derosíssimo que a Constituição nos deu, logo no
seu Capítulo I.

No Título III, da Organização do Estado., o
art. 23 diz que "é de competência comum da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municí-
pios proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural,0S
monumentos, as paisagen,S naturais notáveis e os
sítios arqueológicos". No número V, deverá "pro-
porcionar os meios de acesso à cultura, à educa-
ção e à ciência".

O art. 20 estabelece que são bens da União.
No item X, "as cavidades naturais subterrãra5,OS
sítios arqueológicos e pré-históricos".

O art. 24 diz: "Compete à União,aoS Estados,
ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre , entre outros, item VII "proteção ao pa-
trimônio histórico, cultural, artístico,turísti-
co e paisagístico." Item VIII — "a responsabili-
dade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético,hiS
tórico, turístico e paisagísticO".E,flúmero IX,le
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gislar sobre "educação,cultura, ensino e despor-
tos".

No art.30 a Constituição estabelece:"Compe-
te aos Municípios- item IX-promover a proteção do
do patrimônio histórico, cultural local, observa
da a legislação e a ação fiscalizadora federal e
estadual".

Mais adiante, no art.891 de ordem social,te-
mos,a Sessão II,específico da cultura,	na qual
art. 215 estabelecer " O Estado garantirá a to-
dos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes de cultura nacional e apoiará
e incentivará a valorização e difusão das mani-
festações culturais".

Dessa maneira, vemos que a Constituição Fe-
deral aponta para uma direção muito segura, e ela
contém dispositivos bastante enxutos e objetivos,
no sentido de se preservarm o patrimônio e bens
culturais.

O grande desafio da Constituição Estadual
vai ser consolidar esses artigos e encarar as pe
cul j arj.dades mineiras, principalmente o nosso pa
trimônio, que é espantosamente grande e está sen
do tremendamente ameaçado. Nós consideramos que
os tombamentos que protegem esse patrimônio tive
ram início apartirde 1938 coma criação do ISPFJPN,
em 1937,com a primeira legislação de proteção	ao
patrimônio histórico e artístico nacional.

Nossas cidades, históricas ou não, foram pa
radoxalmente preservadas pelas suas populações
em períodos de recessão econômica, ou seja, de-
pois do Ciclo do Ouro, essas cidades caíram em
recessão profunda, e foi nessas condições que man
tiveram sua identidade, sua cultura, seus traça-
dos. Elas hoje, assustadoramente, passam por pro
cessos de urbanização violentos e descontrolados.
Todas essas cidades são plantadas em sítios	de
topografia muito acidentada,têm	suas encostas
ocupadas sem qualquer controle, com inevitáveis
danos ambientais, sem falar em riscos fatais,des
lizamentos e desestabilizações.A falta de estru-
tura desses parcelamentos de solo nas cidades mi
neiras, principalmente nas cidades histórjcas,no
tadamente a falta de saneamento básico, cria con

dições sanitárias precaríssimas e ofende todo o
meio ambiente, prejudicando as nascenteS,aS pró-
prias cidades, no seu contexto urbano, e poluin-
do todos os rios.A atividade mineradora ou a im-
plantação de grandes complexos metalúrgicos pro-
vocam impactos violentos sobre os frágeis teci-
dos urbanos de muitas dessas cidades e de seus
distritos. Nos contornos dessas cidades - vale
citar a serra de Ouro Preto e as serras de São
José e TiradenteS - os pedidos de licença de la-
vras permitem antever novas atividades predató-
rias e sem controle.

Desse modo, para finalizar, quero registrar
que não se pode destacar patrimônio cultural de
qualidade de vida. Esse patrimônio é riqueza sem
ser luxo. Não pode ser dissociado do ambiente na
tural que envolve. A preservação do patrimônio
condição fundamental de sobrevivência com digni-
dade. Encerro,aguardafldo os debates que por cer-
to irão surgir.

O SR.COORDENADOR (PROF .KASUO WATANABE) -Mui-
to obrigado, Dr. Cláudio Magalhães Alves.A se-
guir, teremos a explanação do último expositor
desta fase, que é o ilustre Administrador Daniel
Pereira do Amaral, mestre em Administração de Em
presas pela Universidade Federal de Minas Gerais,
com especialização em Administração pelo Centro
de Desenvolvimento em Administração da Fundação
João Pinheiro, ex-Secretário Executivo do Progra
ma de Defesa do Consumidor de Minas Gerais -PROCcN-
MG, ex-Delegado Regional da SUNAB em Minas Ge-
rais, por ocasião do Plano Cruzado, e atualmente
técnico da Fundação João Pinheiro, desenvolvendo
projetos de consultoria no Centro de Desenvolvi-
mento em Administração.

Com a palavra,O Dr.Daniel Pereira do Amaral,
que discorrerá sobre o tema "Defesa do Consumi-
dor".

O senhor terá 20 minutos.
O DR.DANIEL PEREIRA DO AMARAL - Exmo.Sr.Pre-

sidente da Mesa, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
Exmo.Sr.Dr.KaSuo Watanabe, Coordenador dos deba-
tes, demais Expositores e público presente.
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Dentro desse tema, Defesa do Consumidor, vou
fazer uma simples distinção que alguns teóricos
fazem: existe a proteção do consumo, a defesa do
consumidor e a proteção do consumidor.Isso, evi-
dentemente, num aspecto mais teórico 1 que seria
a produção do consumo trazer para o mercado de
consumo enorme gama da população nossa / que está
fora 'deste mercado pelo nível de pobreza.

Outra defesa do consumidor são as ações ema-
nadas da sociedade civil e a proteção do consumi
dor, ações emanadas do Poder Executivo,Legjslatj
vo ou Judiciário. No nosso caso, nós vamos fa-
lar em termos de defesa do consumidor.Eu partici
P0 da mesma opinião dos Expositores anteriores de
que o tema de defesa do consumidor traz os mes-
mos problemas da área ambiental e da área cultu-
ral. Quem participou sabe como é difícil lidar
com o tema Defesa do Consumidor, seja nos órgãos
executivos,como o PROCON, seja em movimentos co-
mo o das donas de casa, que são frutos do movi-
mento da sociedade civil, normalmente de difícil
adesão, e que carecem de 'pessoas para atuarem diutur-
namente. Inclusive, apesar de existirem inúmeros
movimentos no Brasil, alguns se extinguiram por
causa dessa dificuldade. Os movimentos consumis-
tas são mais difíceis atualmente. E os orçamentos
públicos dos orgãos fiscalizadores, do P!JCc,que
e um órgão muito importante, são ridículos.Os fun
cionários ganham mal, e não existem recursos mui
tas vezes para fazer uma simples cartinha de di-
vulgação de direitos.Quem lidou com esse tema sa
be o quanto ele é inibidor.

Passado este desabafo, eu queria fazer um bre
ve registro histórico de algumas normas sobre a
matéria e sobre alguns acontecimentos que consi-
dero importantes. O primeiro diploma legal no
Brasil,de que tenho notícia, é o Código Comer-
cial editado por força da Lei n9 - S56 -de 25/6/1850.
E eu chamo a atenção do público para a curiosida
de do art. 210 dessa lei.Quanto a esse Código Co
mercial de 1850,se o estivéssemos seguindo, nós
estaríamos mais satisfeitos. Diz o artigo 210:"0
vendedor, ainda depois da entrega, fica respon-
sável pelos vícios e defeitos ocultos na coisa
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vendida que .o comprador não podia descobrir an-
tes de a receber, sendo tais que a tornam impró-
pria para o uso a que era destinado ou que de tal
sorte diminua o seu valor,que o comprador,se a co
ncera,não a cciiipraria, ou daria por ela menos pre-
ço.

Outro diploma legal que considero interessa
te na história do movimento de defesa do consumi
dor são os mecanismos das normas contra o crime
da economia popular no período Vargas e Goulart.

São normas que definem a puniçao,criam meca-
nismos de fiscalização e que também, politicame
te, sempre tiveram uma grande dificuldade deapli
caç), cato é também no aspecto do meio ambiente 1= O
quãl eu trabalhei no COPAM. Ê de difícil aplica-
ção. Existe um painel, uma enorme legislação que
não é politicamente aplicãvel.NaO existe um for-
talecimento político a favor da aplicação dessa
legislação.

Um outro documento importante na defesa do
consumidor foi o diagnóstico da região metropoli
tana de São Paulo, em 1975, que deu origem á cria
ção do PROCON paulista.

Outro fato a se considerar importante é que,
no mesmo ano de 1975, começou a emergir esse te-
ma na sociedade moderna.

Na Associação de Proteção do Consumidor do
Rio Grande do Sul, surge a atual Sociedade Civil.
Em Minas Gerais, em 1975, o tema foi abordado de
uma forma mais sistemática pela Fundação João Pi
nheiro, a pedido da Secretaria de Planejamento dá-
Presidência da República.A Fundação elabora um
documento, que se denomina "As perspetivas para
a política do consumidor", trabalho elaborado em
1975 e 1976, que sofreu uma reflexão, uma matu-
ração, dentro da máquina política do Estadoe que
deu origem à criação do PROCON. Podemos ver como
e difícil traçar um espaço nas contradições do
Estado, que é um tema de maior interesse para a
comunidade.
- Em 1983 - o PROCON foi criado em 1982- atra-

ves da motivação, da provocação pública do PRcXDN,
surgiu em Minas Gerais o movimento das donas de
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casa,que espero esteja atuando bem.
Temos também um outro aspecto importante na

história desse tema.É um juizado de pequenas cau
sas, do qual o Dr. Atanásio é nosso especialista,
que é da maior importância para o consumidor,prin
cipalmente o de menor poder aquisitivo. Todos sa
bemos que ninguém é doido de entrar na justiça a
respeito de um ferro elétrico estragado. Sabemos
que a nossa legislação hoje é muito cara, muito
morosa. O juizado de pequenas causas é muito im-
portante e tem o maior significado para o povo
brasileiro. É quase uma revolução das relações
do Judiciário com o consumidor brasileiro.Os no-
bres-Deputados, aqui presentes, conhecem bem co-
mo ele age em defesa do consumidor. Não é apenas
no âmbito federal, mas sim no estadual e munici
pai. Todos procurando o seu espaço,	procurando
uma atuação mais dura, na defesa do consumidor.

Por fim, mencionaria a Lei n9 7.347,de 1985,
• Lei da Associação Civil Púbiica,conhecida como
• lei da proteção do interesse público.É da maior
importância também para o consumidor.

Antes de dar sugestões sobre o tema aborda-
do, gostaria de dizer o seguinte: considero os
temas de defesa ao consumidor da maior importân-
cia.Este assunto tem de estar em mãos da socieda
de civil, das associações comunitárias das entida
dades de defesa ao consumidor,que lidam com a ma
téria. Deveria estar no sindicato, pois acho mui
to importante o movimento sindical brasileiro. O
movimento sindical brasileiro é muito forte.Mas,
acredito, principalmente,também, na Associação
dos partidos políticos, comprometidos com as mu-
danças reais de uma sociedade profundamente in-
justa, como a nossa.

Enfim, acredito que a sociedade civil se di-
recione e tenha em suas mãos um tema de alerta no
nosso Estado e no nosso País.A maioria dos habi-
tantes deste País não se relacionam com os que
detêm o poder econômico e implicam amplamente a
ação do Estado. Essas relações são desequilibra-
das, são desfavoráveis a essa grande maioria.Aí,
muda o modo de se analisar a realidade brasilei-

ra. Acho que é papel fundamental do Estado provo
car este tema. Enganam-se aqueles que julgam que
uma ação do Poder Público, a favor do consumidor
brasileiro, seja uma ação paternalista e contra-
ria à livre manifestação dessa comunidade .Acredi
to que só é possível uma sociedade autoritária
em um governo populista e não popular.Acho que
o Poder Público tem de ser o indutor dos movimen
tos. Tem a obrigação de fazer uma democracia.Es-
peramos que essa democracia venha-se consolidar
de fato, no Brasil,democratiZar o acesso ás
informações técnicas ao maior número de pessoas,
desmitificar a burocracia dos órgãos públicos,re
nitentes e insensíveis, criar mecanismos de resis
tência contra distorções,injUStiçaS	provocadas
por grupos econômicos poderosos.

O Poder Público deve também, no meu modo de
ver, incentivar,favorecer e respeitar a criação
de associações comprometidas com o tema,que ve-
nham, posteriormente, definir seus próprios ca-
minhos, sem tutela, sem paternalismo.

Nossa sociedade, ainda, no meu modo de pen-
sar e de ver a realidade, é muito desorganizada,
tanto que ficamos muito felizes, como o Profes-
sor falou, com o surgimento das entidades volta-
das para a proteção da meio ambiente.No entan-
to, em geral, essas entidades são desorganiza-
das. Por isso mesmo, o papel do Estado é de indu
tor da realidade, de provocar mudanças nessa rea
lidade e atuar nas contradições do Estado. Acho
que não se pode abandonar a visão do Estado como
função indutora de modificações profundas da so-
ciedade.

Agora, passo a apresentar breves sugestões,
as quais, tenho certeza, serão muito mais enri-
quecidas nos debates. São cinco as sugestões que
estou trazendo, e, no momento da Constituinte, o
grupo de trabalho pode aproveitar para modificá-
las e definir capítulos sobre o tema.

Sobre o tema, a Constituição Federal não en-
trou em detalhes.Inclusive, não tem o capítulo.
No entanto, acho, como primeira sugeStãO,que a
nossa Constituição deveria ter uma norma consti-
tucional ou capítulo sobre o tema.	Mencionaria
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bidos em seus países de origem. Conforme noticiá
rios, amplamente divulgados, lavradores e campo-
neses têm sofrido acidentes e doenças graves pro
venientes desses produtos. E os que se alimentam
de frutas e legumes estão também ingerindo agro
tóxicos!

Proporia também a criação de mecanismos insti
tucionais ou normas para a ação de órgãos como
o CETEC, em convênio com órgãos federais, para
reavaliar as normas técnicas de produtos indus-
trializados e criar normas para os que ainda n&
as teia re.diante, a óbvia queda de qualidade dos nos
sos produtos. Pergunto a qualquer pessoa da pla-
téia se estão verificando que, nos últimos anos,
houve uma perda de qualidade do sapato,da roupa,
e até do palito de fósforo, que quebra à toa. Não
existe o menor respeito ao consumidor.FaçO aqui
um apelo aos políticos para que, quando surgir uma cons
tação dessa, façam um indagação pública.Há apro-
ximadamente 2 anos, tivemos notícia de um carro
brasileiro que iria ser exportado.EsSe carro so-
freu 2.000 modificações, para que o nobre ameri-
cano pudesse sentar-se e nele e sair para as ruas.
Houve essa preocupação.É um desrespeito que esta
mos acostumados a sofrer. Existem também coisas
singelas, por exemplo, a pilha comum, que o ope-
rário, a dona de casa, usam muito.Na França, há
anos existe uma nova técnica para saber a proba-
bilidade de durabilidade de urna pilha.A pessoa
que a usa sabe quantas horas vai durar.Quem dos
senhores sabe?É brincadeira,é um desrespeito con
tínuo. A qualidade é tão importante, porque há um
preço embutido no preço inicial.Quem de nós, que
já passou dos 40, não lembra da TV de 20 anos
atrás, que demorava dez anos para sofrer um con-
serto?Hoje, .ualquer aparelho com 6 meses ou um
ano costuma dar defeito. É um preço enorme que
estamos pagando. Proponho se for possível,a cria
ção do mecanismo de reavaliação e de criação de
novas técnicas. É tão grande a matéria sobre a
defesa do consumidor que as vezes não é possível
ser aplicada. O advogado fica perplexo diante de
tantas normas.Dentro do mecanismo estadual, sei
que tem muitas coisas.PropOria uma consolição das
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até uma sugestão oriunda da Constituição cspanho
la. A Constituição espanhola estabelece que os
poderes públicos -e é interessante,pOrqUe é da
Espanha moderna, não a de Franco - garantirão a
defesa do consumidor e do usuário, protegendo-os
mediante procedimentos eficazes quanto à seguran
ça, à saúde e aos legítimos interesses econ&nicos,
pran'vendo a informação, a educação dos consumido-
res e dos usuários, estimulando suas associações.
Assim, proponho uma norma na Constituição minei-
ra expressando esse mesmo pensamento.

Outra sugestão que tenho, em termos de norma
constitucional mineira, é a criação de Conselhos,
o que acho muito relevante, porque,na realidade,
estamos lutando contra empresas privadas que de-
sobedecem às nornas e aos procedimentos, mas a
própria máquina pública é que muito os desrespei
ta. Portanto, é desejável a criação de Conselhos
mistos nas empresas públicas, com a participação
dos usuários e dos técnicos dessa empresa, como
foro adequado de debates e esclarecimentos sobre
uma série de erros que essas empresas públicas
provocam nas relações com a sociedade a que ser-
vem. Por exemplo, poderia mencionar um aparelho
da CEMIG que estoura em determinada rua. Isso é
muito com-urn.Assim, o aparelho danificou-se e quan
do se daçá o ressarcimento, qual será a rapidez,
qual sera o mecanismo?

Soube,por exemplo,que o DER,que permite a con
cessão de linhas interestaduais, não respeita
sociedade de Sete Lagoas.Pelo menos,isso foi fa-
lado na televisão.Sete Lagoas luta por mais urna
linha de ônibus,ligandO-a a Belo Horizonte.E não
é possível criar essa linha.

Dessa forma temos que criar os Conselhos mis-
tos em todas as empresas públicas,que contem com
a participação de técnicos e usuários do serviço
publico. Não quer dizer que com essa medida o
problema vá ser resolvido, mas será um passo pa-
ra desmistificar a burocracia insensível.

A terceira sugestão de normas seria um artigo
proibindo a venda e comercialização, em territó-
rio mineiro, de medicamentos e agrotõxicos já prol
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normas estaduais,e que esta consolidação induzis
se a legislação ordinária complementar a fazer
isso.

A última sugestão é que se especifique uma
norma sobre a legislação comercial. A Constituin
te já diz sobre isso, mas eu proporia que especi
ficássemos mais e, evidentemente, fosse reserva-
do capitulo sobre defesa do consumidor na Consti
tuinte Mineira.

Não sou contra a publicidade ,mas acho que de
vemos criar normas contra a propaganda enganosa.
Num País sofrido, com uma inflação dessas,quanto
menos informado é o cidadão, mais é enganado por
uma propaganda, como diz na gíria, "bem boiada",
para interesses do vendedor, e péssima para o uso
de quem vai comprar.Proporia a criação de uni
grupo de assessoramento-evidentemente que já es-
tou sentindo que já existe esse grupo de partici
pantes e ex-participantes de órgãos de proteção
ao consumidor, como o Dr. Aristóteles Atheniense, o
Conselho de Economistas, a Sociedade de Engenhei
ros e a OAB.Inúmeras pessoas podem contribuir
também, como a Associação dos Moradores da Perife
ria.Eles têm uma visão muito mais prática do que
nós, técnicos.

O consumidor da periferia de Belo Horizonte
pode contribuir consideravelmente na Constituin-
te mineira.

E para terminar, vou ler umas palavras de Tan
credo Neves, pronunciadas na Comissão de Defesa
do Consumidor (pouca gente sabe que Tancredo Ne-
ves entendia do assunto), na Câmara dos Deputa-
dos, em 21/11/84: "Não será uma legislação con-
tra a empr esa e nem contra o Estado. Será uma le
gislação a favor da sociedade, inspirada nos vã--
lores mais altos da cidadania, uma cidadania que
será respeitada pelo meu Governo,como testemunha
maior da defesa da libérdade do homem, diante do
poder do Estado e diante do poder econômico.

Como ensinou Alceu de Amoroso Lima,a liberda-
de não exclui a responsabilidade para com a rToral
no sentido absoluto, para com o bem comum e para
com o direito dos outros'.

O PROF.KASUO WATANABE - Obrigado, Dr. Daniel
Pereira do Amaral.

	

Pelas normas regimentais cabe-me fazer,	em
rápidas palavras, a síntese das exposições fei-
tas.

É muito difícil sintetizar tão brilhanteseX-
posições, com tão ricos elementos.

Mas vou tentar abordar alguns pontos que, no
meu entender, pareceram-me mais relevantes.

Na exposição do Prof. Fábio Marton,aflotei as
considerações bastante profundas sobre o desequi
librio existente entre o desenvolvimento-que em
nossa época é predatório- e o meio ambiente se
degradando,em consequência dessa atividade preda
tória.

Destaquei também o fenômeno que é denominado
"Administração de Direito" .Quer dizer, nós temos
uma quantidade muito grande de leis que não são
observadas e até modificadas através de porta-
rias e de normas administrativas.

	

Esse fenômeno, pelo menos até à edição	da
nossa Constituição, tem sido uma constante,e os
teóricos de Direito o denominam de "fenômeno da
Administração do Direito", quer dizer, o direi-
to é usado como meio do Governo e como forma in-
clusive de desobedecer às leis existentes.

Destacou o eminente Professor, ainda,a impor-
tância da luta pela observância dessas leis, in-
clusive, se necessário até, a luta pela acentua-
ção da intervenção do Judiciário.

Destacou ainda o Professor, a poluição exis-
tente. Há necessidade de partirmos para formação
de uma nova mentalidade, o que cresce em impor-
tância quando se tem presente a competência con-
corrente dos Estados paralegislar matéria rela-
tiva ao meio ambiente e à poluição.

Destacou,aiflda,a insuficiência da quantidade
de terras públicas,tefldO como conseqüência o que
o Professor denominou a "síndrome das Capitanias
Hereditárias".

Acho um aspecto extremamente importante para
compreendermos o estado atual das coisas.

Em seguida, o professor fez algumas sugestões
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11que não procurei anotar de forma destacada e fez
ainda sugestões a respeito da interpretação de
um dispositivo que evidentemente os senhores anotaS-
ram,e gostaria que fosse objeto de discussão.
Prof. Ângelo Machado, abordando mecanismos
de defesa e preservação do meio ambiente, faloti
das espécies de mecanismos que temos, acentuando
a importância do mecanismo dependente da atuação
do povo, e nisso estaria uma importância funda-
mental, a Educação, que denominou de Educação Am
biental: é a necessidade de organização da socie
dade para se atingir esse ideal efetivo de pre-
servação do meio ambiente.Destacou a importância
da competência concorrente dos Estados para le-
gislar em matéria de meio ambiente e poluição. O
Professor fez muitas sugestões para a futura Cons
tituição Estadual.

O eminente Presidente da Mesa, Deputado Ro-
naldo Vasconcellos,encaminhará essas sugestões
para a Constituinte Estadual.Esas sugestões vão
ser discutidas pelos senhores na 2 Fase do Pai-
nel de hoje.

O Professor Cláudio Magalhães Alves fez um
minucioso levantamento dos dados históricos e le
gislativos pertinentes ao patrimônio cultural,e-
numerou os dispositivos da Nova Constituição que
cuidam da matéria e destacou, também, a importân
cia da elaboração da Constituição Estadual em
relação ao tema que ele abordou, que é o parimô
nio cultural. Concluiu a sua colaboração com uma
afirmativa que me pareceu extremamente importan-
te,no sentido de que o patrimônio cultural é ex-
pressão de qualidade de vida, quer dizer, atra-
vés do patrimônio cultural se obtém uma condição
melhor de sobrevivência com dignidade.

	

O Dr. Daniel Pereira Amaral,	abordando
a defesa do consumidor, com a experiência à
frente do PROCON e outros órgãos, fez a análise
da evolução do movimento de defesa do consumidor
desde as primeiras manifestações, passando pelas
evoluções anteriores para chegar ao estágio de
maturação em que nos encontramos.Acentuou a im-
portância de participação da sociedade civil,de
entidades privadas e públicas na defesa do consu

midor.DestaCOU o perigo do paternaliSmO,qUer di-
zer, o Estado deve intervir apenas como o intro-
dutor das modificações da sociedade,nunCa como
um tutor das entidades e dos órgãos que possam,
eventualmente, surgir.

Esse aspecto da organização da sociedade me
pareceu extremamente importante, porque é uma par
ticipação quê vai gerar uma nova consciência,uma
nova prática política nesse campo e fará, certa-
mente, com que os planos que venham a surgir, da-
qui para a frente, sejam mais bem organizados e
efetivamente cumpridos com o apoio integral da
sociedade, com a consciência dessa participação
política.

Fez ainda o eminente expositor inúmeras su-
gestões para a nova Constituição mineira que o
Sr. presidente anotou devidamente.

Sr.Presidente, passo a palavra a V.Exa 7a fim
de concluir esta primeira parte do nosso painel.

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCON-
CELLOS)-AnteS de suspendermos os nossos trabalhos
para Õ intervalo, a Presidéncia,a pedido da Co-
missão Organizadora do Simpósio, lembra aos se-
nhores participantes que os crachás, devidamente
carimbados, deverão ser entregues às recepciOflis
tas ao final desta última sessão do Simpósio,pa-
ra confecção dos certificados, que lhes	serão
encaminhados pelo Correio.

A Presidência lembra, ainda, que se encontra,
na pasta distribuída aos inscritos,um formulá-
rio para oferecimento de sugestão à Constituinte
mineira. Aqueles que não o tiverem recebido pode
rao dirigir-se às recepcionistas para obtê-lo.
Preenchido o formulário, os interessados deverão
entregá-lo, ao final da sessão de debates, às
mesmas recepcionistas.

Após o intervalo, daremos início à Sessão de
Debates, quando serão respondidas as perguntas
formuladas pelo público presente: escrito/verbal (microfone)

Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos
Estão reabertos os trabalhos para o início

da sessão de debates.
A Presidência convida novamente os senhores
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componentes da Mesa para ocuparem os seus luga-
res.

A Presidência informa aos participantes que
deverão encaminhar, por escrito ou verbalmente,
usando os microfones do Plenário, as questões a
serem debatidas, indicando os destinatários de
suas perguntas e podendo os expositores inter-
vir. Não havendo destinatário indicado, o Coorde
nador designará um dos expositores para respon-
der a pergunta.

A Presidência lembra ainda que o tempo máxi-
mo para a resposta será de 3 minutos.

Com a palavra o Sr.Coordenador.
O SR.COORDENADOR - Eu já tenho em mãos vá-

rias perguntas.A primeira é para o professor Ân-
gelo Machado, feita por Sérgio Furtado, que indaga o se -
guinte: "A operação oxigênio, levada a efeito de for
ma relâmpago, em ação conjunta, foi coroada de
êxito.Já que visíveis os resultados,por que não
torná-la oficial e integrante da legislação muni
cipal?Qual o real sentido do reflorestamento
base de eucalipto do Vale do Aço?"

O PROFESSOR ÂNGELO MACHADO - Concordo plena-
mente. O próprio sucesso dela foi uma prova de
sua eficácia. Acho que o Conselho Municipal de
Meio Ambiente deveria agir nesse sentido.

Quanto a questão da plantação do eucalipto no
Vale do Aço,nós, que somos do Centro de Conserva-
ção da Natureza, achamos que não é reflorestamen
to de eucalipto, é roça de eucalipto.Assim como
as pessoas que plantam milho colhem milho, as
pessoas plantam madeira e colhem madeira.As pes-
soas plantam eucalipto e colhem madeira.Acho que
o milho é importante, mas a madeira também é. Se
não podemos renunciar à madeira, temos que plan-
tar eucalipto. Nesse sentido, plantar eucalipto
é melhor do que acabar com a mata nativa.}bje n5s
evoluirmos e estamos ao lado do IBDF para obrigar
o pessoal que faz carvão a plantar eucalipto,por
que eles estão destruindo o que resta da mata ou
do cerrado, porque é mais barato, não tem custo
nenhum.Quaritoase plantar só eucalipto, é outro
problema.Ë um erro fundamental dizer que há equi

valência entre florestas naturais e os eucalip-
tos. Não é legítimo, no lugar das árvores corta-
das para se fazer carvão vegetal, plantar-se o
eucalipto, mas é legítimo plantar-se o eucalipto
nas iniimeras áreas devastadas.

Existe uma portaria, modificando a lei do
Código Florestal.AflteS havia a permissão de pro
dução de carvão que não fosse auto-suficie!
te. Agora, o IBDF parece que endureceu o jogo
e deu o prazo. A nossa proposta é de quem traba-
lha com o carvão vegetal tem de apresentar um
programa de auto-suficiência de carvão ou então
não pode ser licenciado.

O DR.KASUO WATANABE - A próxima pergunta é
dirigida ao Prof. Fábio Marton.É feita pelo Sr.
Nélson Henrique Rezende Pereira e diz o seguinte:
"Há alguma perspectiva de melhora das condições
de infra-estrutura para o COPAM e o CETEC no or-
çamento do Estado de Minas Gerais para 1989? Se
negativo, o que poderá fazer o Constituinte mi-
neiro diante do descaso do Sr. Governador do Es-
tado, uma vez que ele ameaça de extinguir a
Secretaria do Estado da Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente?"

O PROF.FÁMO MARTON - Conforme disse o Prof.
Ângelo Machado,eStamOS apavorados com a perspec-
tiva de que o COPAM passe para a área da Secre-
taria de Indústria e Comércio.

Com referência ao orçamento, tenho dados de
que ) para a área de ciência e tecnologia,está in-
serido no orçamento a quantia de um bilhão cento
e noventa e seis milhões de cruzados, para o pró
ximo exercício. Corresponde a três vezes menos do
que o orçamento da imprensa oficial. Corresponde
a 200 vezesmenos do que o orçamento do DER.

Quanto à Fundação da Defesa Ambiental,recém-
criada, temos muita esperança de que seja atendi
da com recursos suficientes, dotando o Estado
de competência científica e tecnológica para ex
cutar o diagnóstico ambiental. Esse órgão esta
com uma dotação orçamentária de 160 milhões de
cruzados. Mas, da parte do Deputado Ronaldo Vas-
concelios, hoje, tive uma notícia muito interes-
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sante, a respeito de dotações da Secretaria da
Ciência e Tecnologia.Gostaria de passar a pala-
vra a S.Exa., o Sr. Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconceilos, para que ele pudesse dar maiores in
formações a respeito desse aumento de orçamento
para a área de ciência, tecnologia e meio ambien
te.

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCEL-
LOS) - Atendendo à solicitação do Prof. Fábio
Marton,devo dizer que o orçamento de 1989 origi
nalmente previa a dotação e um bilhão e quase du
zentos milhões de cruzados para a Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

Apresentamos emenda a esse orçamento, tendo
sido aprovada a dotação de mais um bilhão de
cruzados para a referida Secretaria.Entao, estão
assegurados, via orçamento, 2 bilhões e 200 mi-
lhões de cruzados para a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente.A Fundação do Meio
Ambiente tem um orçamento de aproximadamente um
bilhão de cruzados.

O Sr. Governador do Estado poderá fazer o re
manejamento de verba.

O SR.KASuO WATANABE - A próxima pergunta é
dirigida ao Prof. Ângelo Machado. É de Edalgina
B : de Carvalho e diz o seguinte:"Como V.Sa. vê,
ha possibilidade de um dispositivo constitucio-
nal que use a preservação e a conservação das
nossas montanhas mais próximas, como a própria
serra do Curral,que a cada dia passa a ser escan
dalosarnente depredada. Tudo bem que explorem no
so minério, mas por favor, vamos ter consciência!
É possível a formação de parques estaduais? Vi-
sando a conservação das montanhas e da própria
natureza?

O PROF.ÂNGELO MACHADO - Acho complicado, em
termos de preservação de montanhas.O problema,
basicamente, é que o subsolo pertence à União.
Entramos na área de mineração,e o direito de dar
concessão de lavra é da União. Mas isto foi mu-
dado, e inclusive vocês vão ver proposta minha,
que vai exigir o registro estadual para a expio
ração mineral.Minha proposta é que para o regis

tro exija-se relatório de impacto ambiental.Esse
relatório seria exigido para a exploração mineral,
aquela que derruba a montanha.Vão ser previstas
todas as alternativas, não para impedir a des-
truição, mas para minimizar, vamos dizer assim.
E se for importante do ponto de vista históri-
co e ecológico, pode até o relatório determinar
a não-execução da obra.Mas uma coisa importante
é que, na Constituição Federal, hoje, o minera-
dor é obrigado a reconstituir a área mineral. É
lógico que isso pode ser feito em termos.Por e-
xemplo, quando a MBR desmontou aquela montanha,
a possibilidade de reconstitui-la seria um pouco
remota. Mas que se proceda a uma reconstituição
na medida do possível.Antigamente,CortaVam a mon
tanha reta; mas, a grita foi tão grande que fize
ram uma montanha disfarçada.Do ponto de vista es
tético é válido.

De modo que, impedir que se destrua a monta-
nha, acho difícil. Mas a regulamentação é impor
tante, impedindo que se façam absurdos,como acon
teceu com o Pico de Itabirito.

A legislação mudou e a Constituição Estadual;
e for aceita a minha proposta vai passar a
ter poder de decisão nessa esfera, que era exclu
sivamente federal.

O SR.COORDENADOR - Pergunta dirigida ao Dr.
Cláudio Magalhães Alves, formulada por Lúcia Re-
sende Perez, geóloga e ambientalista:"São de au-
toria de nossos Deputados requerimentos solici-
tando o tombamento dos seguintes bens e patrimô-
nios naturais, alvo das grandes mineradoras: 19)
Serra do Curral; 29)Serra de São Domingos, em Po-
ços de Caldas; 39) Pico de Itabirito,em Itabirito.
Pergunto: Qual o encaminhamento dado pelo SPHAN,
e qual a expectativa que podemos ter quanto ao
acolhimento dessas solicitações?"

O DR.CLÂUDIO MAGALHÂES ALVES - Os requerimen
tos a que se refere a geóloga não chegaram a 7
Diretoria Regional, que é a de Minas Gerais.

Com relação à serra do Curral,é preciso re-
gistrar que ela tem trecho tombado, que e um
trecho pequeno no alto da Afonso Pena e que ain
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da está preservado. Ele é marcado na crista da
serra, na divisa com Nova Lima. No encontro do ei
xo da Afonso Pena,novecentos metros à esquerda
e novecentos metros à direita são tombados. Ali
não se podem fazer obras sem assentimento oficial.
Desconheço requerimento relativo à serra de São
Domingos.	 -

Com relação ao pico do Itabirito, este e um
problema sério, porque já foi tombado e, supreen-
dentemente, foi destombado durante uma certa epo
ca. Ê um dos pouquíssimos processos de destomba-
mentos que conhecemos. As razões devem se pren
der à atividade econômica.

SRA.LTICIA RESENDE PREZ - Com relação à ser-
ra do Curral, o seu tombamento é simbólico, uma
vez que sua preservação tem um significado espe-
cial afetivo.Quanto ao Itabirito, de fato, esse
pico já foi tombado, destombado e devemos consi-
derar a existência de muitos milhões de to-
neladas de ferro ali.Haja vista que esse minério
sai daqui a quinze dólares a tonelada, o que si-
gnifica 85 cruzados o quilo. Não existe nada a
menos de 100 cruzados. E um jogo econômico. Para
se conseguir chegar no final dessa reserva seriam
necessários alguns milhões de dólares ao longo
de 16 a 20 anos. A MBR estaria abrindo mão de uma
grande reserva de lucro imediato. Seriam duas dê
cadas e qualquer coisa da ordem de 500 milhões de
dólares que a Empresa estaria investindo. Agora,
85 cruzados o quilo, com todo o custo que se tem
para urna empresa operar, os custos de pesquisa,
exportação, será que o patrimônio natural,artís-
tico, vale tão pouco? Exportar a 85 cruzados o
quilo, matéria-prima sem qualquer elaboração sob
forma tao precária? O meu apelo é que, quando isso
entrar em jogo,que tentem manter essa força,por-
que é um jogo de poder muito grande 1 e vamos ter
que brigar muito por isso.

O SENHOR WALTER GARZON -- Sou engenheiro de
minas, metalurgista,estou na METAMIG.

Fiz o curso de saneamento e controle ambien
tal e faço parte do Plenário do COPAMedealgumas
comissões do meio ambiente existentes.

O que foi falado, agora, pela ambientalista,
confirma, mais uma vez, as dificuldades que os
mineradores encontram para extrair substáncias
do solo; as pressões a que são submetidos na ex
tração do ferro, exigindo-se uma tecnologia das
mais avançadas,equipamentos caríssimos,sendo que
os projetos de proteção ambiental têm um custo
superior a cinco por cento do capital investido.
São dificuldadas que os minereadores estão encon
trando na extração e na transformação - através
da siderurgia, no caso do ferro - de produtos que
são indispensáveis à própria vida, como é o caso
dos minerais.Vale lembrar que o ferro por exemplo,
é a matéria-prima usada nos instrumentos cirúrgi
cos. Há um vasto elenco de mineirais indispensá-
veis aos mais diversos setores da vida,e não há
necessidade de enurnerá-los,nem tampouco os
produtos deles derivados -aço,aço-liga - que-in-
tegram o próprio acervo tecnológico para o desen
volvimento econômico do País.

Os empresários, provavelmente com pequenos
lucros, estão tentando usar materiais que venham
a substituir o aço,aceitando esse desafio de pro
duzir substâncias absolutamente necessárias à n os
sa civilização, com uma margem de lucro ínfima.

O PROF. DANIEL PEREIRA DO AMARAL - Quero
fazer uma pequena interrupção ao nosso aparteante,
porque estamos com uma quantidade enorme de per-
guntas já formuladas e o nosso tempo é curto.

Seu houver tempo, voltaremos ao tema.VejamoS
a perqunta da Sra.Maria Inês: "Talvez o mais avil
tante dos fatos acontecidos tenha sido a iinoortção,p
lo próprio G'verno Federal, de carne contamina-
da, para consumo do povo brasileiro, na época do
cruzado.Como fica isso? Consegue-se levar o res-
ponsável ao banco dos réus?"

Nós temos certeza de qué este Plenário aqui
presente desejaria ver no banco dos réus os cul
pados por esta transação, caso fique comprovado
que a carne estava contaminada por elementos ra-
dioativos. Qualquer crime contra o cidadão brasi
leiro deve levar os culpados ao banco dos réus.

Nós sabemos perfeitamente que em transações
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ilegais há sempre o corrupto e o corruptor. E de quem é a
culpa?Do corrupto ou do corruptor? Se - aqui no Brasil
pudessêmos levar ao banco dos réus 	corrupto
e o corruptor, as coisas seriam bem diferentes.

Qualquer leitor de jornal, qualquer ouvinte
de rádio e de televisão sabe que a Justiça no
no Brasil é para preto, pobre e prostituta.£ as-
sim que funciona. Mandem um pobre roubar dois sã
cos de feijão num supermercado para ver se ele
não vai para a cadeia. O que a gente quer não é
lutar contra os empresários, queremos que os em-
presários modernos do Brasil tenham a supremacia
e tirem, do mercado,os que não respeitam a comu-
nidade brasileira.

O SR.COORDENADOR - Pergunta para o Prof. Fá-
bio Marton: "De que maneira vamos poder combater
a síndrome uas capitanias hereditárias?

O DR.DANIEL PEREIRA DO AMARAL - Só para ter-
minar de responder, o homem público, desde que
provado, deveria ser o primeiro a ir, exemplar-
mente, para a cadeia.(-Palmas.)

O PROF..FÂBI0 MARTON - Essa é uma doença de
quase 500 anos.Temos que começar pelos movimen-
tos ecológicos, que têm tomado corpo neste pais,mas são
muito desorganizados. Os movimentos locais vão
bem porque,em função de objetivos de bairros ou
de uma cidade pequena,não necessitam de muitos
recursos nem de se profissionalizarem mas, no níve]. es
taluãl e nacional.,o movimento ecológico tende à pro-
fissionalização para não continuar perdido, por-
que/enquanto o poluidor, a indústria, o Poder Pú
blico têm acesso a um número suficiente de têcni
cos especializados, os movimentos ecológicos li
mitem-se a uma mera análise empírica da realida-
de porque não tem recursos financeiros;não tm
admistração conveniente para captar esses recur-
sos; quer dizer,não contam com técnicos para anã
usar criteriosamente a problemátjca.Consjderan_.
do a questão no âmbito internacional,a gente vê
exemplos, na América do Norte e Europa, que mostram
que eles acharam o caminho da conciliação da mi-
litãncia política na área de conservação,com o
profissionalismo, de maneira que há movimentos

Li
aue contam com recursos financeiros decorrentes
de contribuições dos associados.O movimento
conservacionista brasileiro precisa aprender
a lição. Ha nn movimento americano que tem 500 . 000 as-
sociados contribuindo com 15 dôlares,que é uma
quantia modesta para o cidadão americano,
mas perfaz um tctal de 7 milhões e qui-
nhentos mil dólares por mês, para essa entidade,
o world ii1dfife I.nternational I'ur .Os objetivos
dessa entidade extrapolam atualmente o território
dos EUA, de forma que a instituição passa a ter
caráter internacional. Precisamos seguir o cami
nho da captação de recursos e organização do mo
vimento ecológico internacional.Acho que é por
aí o caminho: sensibilizando, então, o Poder Pú-
blico.

O SR.COORDENADOR - Pergunta de Lincoln Alves
Miranda ao Prof. Ângelo Machado: 'Qual o mecanis
mo que poderíamos usar para obrigar a União, oEs
tado e o Município a cumprirem o que eles mesmos
preceituam, com relação ao meio ambiente e a eco
logia,cOm referência ao ditado popular citado por
V.Exa.? Parabéns pelas belas palavras."

O PROF.ÂNGELO MACHADO - Essa é uma questão
essencialmente jurídica. Talvez o Dr. Kasuo Wata
nabe saiba como é que se pode fazer o Governo cum-
prir a própria lei. Mas ouço dizer que já temos
alguns mecanismos interessantes.Na nova Consti-
tuição a açãopopular tornou-se muito perigosa
porque não há risco para o impetrante.Uma entida
de como a minha entrava numa ação popular e, se
perdesse, falia todo mundo, porque as custas, o
processo.. .Agora, não acontece nada.Qualquer um
pode entrar com a ação popular sem risco. Mesmo
perdendo, não paga custas, etc.

Acho que esse é um caminho novo.A meu ver,os
grupos de defesa ecológica deviam adentrar nele.
Ajuizar a ação popular o maior número de vezes
possível. O mandado de injunção também está pre-
visto e me parece, potencialmente, uma arma mui-
to importante para articulação com os procurado-
res. A Justiça não está sendo solicitada por nós
como devia.Existem pessoas na Justiça que pode-.
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riam nos ajudar muito.Hoje, consideramos que os
movimentos ecológicos deviam se articular mais
com juristas do que com ecólogos. A nossa entida
de - o Centro para Conservação da Natureza- criou,
na semana passada, a Fundação Biodiversitas pa-
ra pesquisa do meio ambiente, e dentro dela há
um departamento jurídico. É nosso objetivo criar
um corpo jurídico para ajudar os nativistas e as
pessoas prejudicadas nos seus direitos a conhece
rem os métodos de efetivação destes.De modo que
eu não saberia, em nível jurídico, como se vê a
questão, mas, no nível de grupo, acho que nos de-
víamos organizar com advogados que nos orientem
sobre como fazer com que esses direitos e inte-
resses sejam res peitados.O meu conselho aos gru-
pos ambientalistas é no sentido de que procurem
contar mais com advogados do que com ecólogos.Ao
invés de gastarem dinheiro contratando ecólogos,
contratem advogados.Laniento dizer isso,pois sou
mais ecólogo que advogado.Mas,na maioria,os da-
nos causados são tão aberrantes que nem é preci
so um ecólogo para caracterizá-los.Eles são evi-
dentes.O que é preciso é um advogado.Disso preci
sam, e muito, os movimentos preservacionjstas.

Eu pediria ao Dr. Kasuo Watanabe que comple-
tasse as minhas palavras, indicando os meios
jurídicos de que se dispõe para fazer com que o
Governo cumpra a lei.

O DR.KASUO WATANABE - Existe a lei da ação
civil pública, ditada em 1981. Quanto à ação popu-
lar, a lei diz que ela pode ser proposta por pes
soa física, desde que seja um cidadão, ou seja,
desde que esteja em gozo dos seus direitos polí-
ticos. Mas existe a ação civil pública, que se
destina à tutela de bens configuradores de direi
to, de interesse difuso,e o meio ambiente é um
direito de interesse difuso, que pertence a toda
a coletividade. É uma ação que pode ser utiliza-
da pelas associações civis.Portanto,é uma ação
perfeitamente ajustada à tutela do meio ambiente.
Se houver, por parte de órgãos públicos,uma fa-
lha na edição de normas regulamentares, de nor-
mas administrativas, também o mandado de injun-
ção poderá ser acionado.

Vamos passar agora a responder às perguntas,
em grande número, formuladas pelo auditório.

Vou ler a l pergunta, formulada pela Sra.Dora-
lice Soares da Silva, Tesoureira do Sindicato dos
Servidores do IPSEMG, destinada ao Deputado Ro-
naldo Vasconceilos, nosso presidente:"Foi divul-
gado pela Imprensa que um grupo de caçadores, há
algum tempo, teve suas armas apreendidas pelas
autoridades competentes,porém um Deputado, ainda
em cumprimento do seu mandato nesta Casa, enviou
sua secretária para reavê-las, ia que os mesmos
caçadores eram seus amigos.

Outros absurdos são cometidos por autorida-
des.Podemos concluir que os políticos no se preo-
cupam com o meio ambiente?"

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCEL-
LOS) - Trata-se de um fato verídico. Mas não se
pode, por um fato isolado, estrapolar-se o
julgamento paratodos que têm uma função pública.
Alguns poucos políticos estão verdadeiranente preo
cupados com o meio ambiente.Nesta Casa, dos 77
Srs. Deputados, 3 ou 4 estão preocupados com
a questão ambientai,uma dezena ou uma dúzia es-
tão sensíveis a ela. Quanto ao resto, vamos ter
que trabalhar. muito para conseguirmos fazer com
que eles votem conosco nesta questão,na elabora-
ção da Constituição mineira.

O SR. COORDENADOR - Pergunta para oDr. Daniel
Pereira Amaral: "De que maneira a Constituinte mi
neira poderia fazer, efetivamente, o controle d
qualidade dos produtos que consumimos?" A pergur
ta e do Sr. Lincoin Alves Miranda, Assessor Poli
tico e estudante universitário.

O SR.DANIEL PEREIRA AMARAL - Eu mencionei
aqui uma sugestão sobre isso.Evidentemente que a
norma constitucional terá que ser discutida 1 e a
Assembléia vai tratar desse tema juntamente com
a população em geral.Se não for possível na pró-
pria Constituição rnineira,acredito que na legis-
lação ordinária complementar se poderia criar es
te mecanismo, fazendo convênios com órgãos fede-
rais para, com a observância das normas existen-
tes, ser uma rronitorização,uma fiscalização dos
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produtos sujeitos a normatização e sugerir nor-
mas ainda inexistentes para outros produtos.Acho
que pode ser esse o mecanismo institucional.Evi-
dentemente que eu não tenho o dom da sabedoria
divina para saber como tudo vai ser feito nessa
área. Isto tem que ser uma norma constitucional
ou, se não for possível, da legislação ordiná-
ria. O para que eu chamei a atenção foi o avilta
mento da qualidade dos nossos produtos industria
lizados, que é séria, e todos nós sabemos disso.
Talvez através de debates como esse é que possa
surgir uma norma correta e precisa.

O SR.COORDENADOR - Pergunta para o PTof.Ânge
lo Machado: "Ainda é correto se falar em desmata-
mento, mesmo com autorização de órgãos oficiais
como o IBDF ou o IEF? Creio que esta palavra de-
veria ser extinta do nosso vocabulário,pois nós
não temos o mínimo necessário para a manutenção
da nossa flora e fauna." A pergunta foi formula-
da por Geraldo Nagib Andrade.

PROF.ÂNGELO MACHADO - Eu gostaria que a pala
vra fosse abandonada, que não existisse,mas tal-
vez não seria político isso, porque para a maio-
ria das pessoas ela existe.Isso seria uma manei-
ra de conciliar a coisa. Trata-se de uma palavra
imprópria, porque, com nome de desmatamento, se des
trom cerrados, veredas, matas e tudo o mais. No
sentido estrito, seria realmente razoável uma mo
ratória e que não se fizesse nada com relação aos
vestígios da floresta Atlântica.

De um certo modo, a aente está fazendo isso,
mas talvez não seja razoável mesmo em relação a
cerrados, porque toda frente agrícola hoje está
avançando em relação ao cerrado e seria ingênuo
a legislação dispor que não se pode cortar cerra
do. O que é preciso é regulamentar isso, é man
ter o Código Florestal1 no sentido de que cada pro-
priedade tenha os 20% de vegetação natural.Se fos
se cumprido o Código Florestal, teríamos no Esta
do um mosaico de áreas agrícolas e pastoris com
áreas de mata, com fauna, com cerrado e com tudo
o mais. O importante émanter-sea diversidade dos
ecossistemas.De modo que .., 	essa palavra é en-

tendida com relação à mata1 seria razoável que se
cortasse, rias nada mais, também, em relação a cr
rado.Mas dizer que não se devetn cortar mais cerra
do seria ingênuo. O que se deve é regulamentar o
corte.

Agora,"en passant" se fala assim: a frente
agrícola é no cerrado. Mas cerrado para mim é a
vegetação que está lá. Eles cortam o cerrado to-
do, plantam soja e depois dizem que soja é cerra
do.Cerrado para mim é árvore torta, com pequi e
outras plantas. Para mim seria prematuro uma mo-
ratória de corte de todas as formas de vegetação
no Estado.

O SR. COORDENADOR - Pergunta para o Sr.Fbio
i1arton: "A seu ver é viável o aproveitamento energé
tico radioativo num país que carece de recurso'
técnicos a respeito? É necessário? É aconselhá-
vel a formação de depósitos de rejeitos conheci-
dos como "lixo atômico"?

A Pergunta édeSrgio Reseck Furtado,universitá
rio.

O DR.FÂBIO MARTON - Em primeiro lugar, eu
achoque o Programa Nuclear Brasileiro precisa e
está sendo repensado. O erro já começa com a lo-
calização de Angra 1 numa baía maravilhosa, com
um potencial turístico grande, no Estado do Rio
de Janeiro,Aquela central nuclear apavora qual-
quer turista. Alémdisso, deficiências no siste-
ma de segurança já foram anunciadas.A instalação
de Angra 1 em Angra dos Reis é completamente ina
dequada, quando se olha o aproveitamento dos re-
cursos naturais numa dimensão integrada.

Por outro lado, se dependêssemos da energia
elétrica gerada pela fissão nuclear, estaríamos
no escuro, pois Angra 1 anda mais apagada do que
acesa. Acho que o programa nuclear brasileiro tEm
outro interesse embutido, isto é, o interesse mi
litar. Com relação a esse aspecto, os ambientalis
tass5o contra esse desenvolvimento, a não ser na
área de pesquisa, para que o País não se veja
atrasado no desenvolvimento da tecnologia nu-
clear. Mas, com relação ao interesse energético,
nosso País é um dos que possui o maior potencial
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hidrelétrico. Mas, se continuar o desmatamento,
esse potencial vai cair ainda mais, e nós vamos
precisar de energia nuclear.

Com relação ao lixo atómico, eu não sei onde
colocar. O Governo também não sabe.Esse é um pro
blema no mundo inteiro.Já pensaram em colocar nu
ma reserva biológica,o Raso da Catarina,no Nor-
deste.Depois descobriram que se trata de uma re-
serva biológica e quenão podem colocar o lixo
ali. Realmente não há onde colocar o lixo. Esse
é um grande problema para o Governo.

O PROF. ANGELO MACHADO - Eu queria aler-
tar para um sofisma das autoridades. Elas dizem:
"Neste País só é permitida a energia nuclear
para fins Dacíficos."O povo, então, pensa:" Quer
dizer que é sem a bomba? Repondem: "Não,é com a
bomba." Existe a doutrina militar da bomba de
dissuasão.Eles dizem que no dia em que tivermos
a bomba ninguém fará guerra contra nós, porque
nós destruiremos todo mundo. Mas se esquecem de
que,destruindo todo mundo, destroem também os que
estão aqui. Outro dia eu brinquei com um militar:
Quer dizer que é a teoria da bomba da paz".
O SR. COORDENADOR - Pergunta de José Antô-

nio Gomes,acadêmico da Faculdade Mílton Campos,
para o Dr. Daniel Amaral:"Quais as influências
positivas ou negativas que poderão advir do tabe
lamento de juros em 12% para o consumidor?	-

O DR.DANIEL AMARAL - A pergunta fala em pos-
sibilidade negativa ou positiva.Os empresários e
principalmente os banqueiros dizem que isso é uma
camisa de força. Acho que uma norma constitucio-
nal vai ser válida, ou não, conforme a sua práti
ca. Se for necessária alguma mudança, ela devi
ocorrer. Eu tenho um relato acerca do Plano Cru-
zado. Nós sabemos que os banqueiros são muito bem
assessorados.Quando foram eliminados os juros -
aliás um lamentável equívoco do Governo da infla
ção zero - criaram-se uma série de serviços qu
eram gratuitos. Os banqueiros criaram mecanis-
mos para ganhar dinheiro.Assim, não podemos es-
quecer as experiências passadas. Os banqueiros
vão procurar outros artifícios. Então, mais uma

vez, o Governo terá o trabalho de fiscalizar a
aplicação da norma constitucional.

Existem várias maneiras de burlar a lei. Por
exemplo, você pode fazer um contrato e cobrar os
juros por fora. Eu não sei realmente aonde isso
nos vai levar. Sabemos que os banqueiros no Bra-
sil ganham mais do que qualquer setor produtivo.
Ganham muito mais do que as empresas fabris ou
comerciais com um lucro exorbitante. Acredito que
vai haver problemas. Não acreditõ que, derepen-
te, os banqueiros se tornem patriotas. Só lem-
bram do patriotismo para prejudicar a população.
Esse é o meu modo de ver.

O DR.KASUO WATANABE - Pergunta para o Prof.
Angelo Machado."Que tem feito o Governo mineiro
em matéria de incentivo à pesquisa, concessão de
verbas ou, ainda, no que concerne à preservação
do'Peripatus' encontrado em Minas Gerais, na re-
gião de Ouro Preto?Que poderá a Constituição Mi-
neira fazer a respeito?Parabéns pela brilhante
exposição."

O PROF. ANGELO MACHADO - Muito difícil
responder a esta pergunta,porque o Governador
não tem feito quase nada para pesquisa de -coisa
nenhuma. Foi criada a FAFEMIG,e o nosso Gover-
nador boicotou a verba, e os recursos que temos
de incentivo são menores que os destinados à Im-
prensa Oficial.De modo que, se não se está efeti
vando pesquisa nenhuma,muito menos essa que se
faz é importante.Sabemos que está ameaçada a pró-
pria Secretaria de Ciência e Tecnologia.Nas áreas
importantes,como o. CETEC, os técnicos estão sain
do porque ganham pouco.Uma coisa importante foi
feita: a criação da Reserva de Tripuí.Apesar da
ameaça que pairou sobre a Reserva no ano passado,
quando foi declarado que não era mais área de
preservação, esse problema ficou pendente,mas,b
sicamente,o bicho está defendido, e,estando de-
fendido,	ele pode	ser estudado por Mi-
nas, pelo País, pelo mundo	todo. É um

fossil vivo,	patrimônio da ciência. Um dos gru
pos mais importantes que estão estudando	esse
fóssil pertence à Universidade de São Paulo, que
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Li
pesquisa com base no material de Tripui e com a-
quilo que consegue criar em laboratório.

O SR. COORDENADOR - Pergunta para o Dr.
Daniel Pereira Amaral, feita por Onofre Rober
to, funcionário público.

"Não seria possível ser incluída	na nova
Constituição urra ampliação da fiscalização do De-
partamento de Pesos e Medidas, para que sejam
fiscalizadas as leituras de agua e luz,muitas ve
zes abusivas contra o consumidor, com contas al-
tíssimas sem ter a quem recorrer?

O PROF. DANIEL PEREIRA AMARAL - Prezado
aposentado, por quem tenho muito respeito.o Bra
sil, atualmente, não respeita os aposentados, e,
se nós conseguirmos sobreviver a essa década, se
remos também aposentados um dia.

Acredito que esta pergunta é muito relevante,
e,se aquele mecanismo sugerido, aquela norma de
que em todas as empresas públicas haja um Conse-
lho misto de usuários e técnicos do órgão for
consagrada, ter-se-á estabelecido condição "sine
qua non" para a instrumentalização da defesa dos
interesses da comunidade.Essa pergunta que o se-
nhor fez é relevante e vai ao encontro de nossa
sugestão.

O SR. COORDENADOR - Pergunta ao professor
Ângelo Machado, do Sr. Antônio Carlos Souza
Júnior, do Grupo Ecológico Ilhas Verdes.

"Professor, se o corte de árvores só passa
pelas mãos da CONAM quando este é acima de 100
hectares, como defender espécies rupestres como
a Vellozia',vulgarmente conhecida como "Canela-de-
ema", e que demora aproximadamente 210 anos para
chegar a dois metros de altura, sendo que ela es
tá sendo cortada, indiscriminadamente, nos cam-
pos rupestres mineiros, devido ao seu poder de
combustão?

O PROF. ÂNGELO MACHADO - Acho que não en
tenderam o que eu propus.Eu não propus 100 hecta
res.Existem normas de corte de árvores em região
metropolitana, e o COMEL tem que aprová-las. Em
áreas agrárias, o IEF tem que aprovar. Teorica-

mente, deveria ser feito um estudo prévio, deve-
ria ser feita uma mini-RIMA.A minha proposta,que
consta da resolução do CONAN, é que corte de
árvores acima de 100 hectares precisa de relató-
rio de impacto ambiental. Historicamente, no mês
passado, a RURALMINAS foi multada em 1500 OTNs,
porque fez desmatamento sem RIMA, já tentando
usar essa medida.

No caso da"Vellozia'1 é muito mais complicadcb
porque há uma omissão. Uma proposta nossa é que
seja feito um esquema de estudo de espécies amea
çadas no Estado e que seja feita uma lista,reno
vada continuamente.VaIUoS passar a ter normas,COm
base na Constituição, de proteç ão de espécies in
dividualmente .Seguramente, a"Vellozia" gigante es
tarja nesta lista,e sua espécie seria protegida
individualmente. De fato, a proteção de espécies
está deficiente e a"Vellozia"é uma brecha nisso.
Sabemos que aqui perto, lamentavelmente,Ufll fazen
deiro resolveu fazer carvão de canela-de-ema, o
que é um absurdo. Se for aceita a idéia de que
o Estado fará periodicamente listas de espécies
que deverão merecer proteção especial e de que
haverá comissões para estudar o assunto,esse pro
blema será sanado.

O SR. COORDENADOR (KASUO WATANABE) - Mais uma
pergunta para o Prof.Ângelo: " O aspecto grave
da economia industrial é a pressão destrutivaqt
ela exerce sobre os recursos naturais que são as
bases materiais sobre as quais se estabelecem as
regras da vida humana. Sendo assim,perguntO:
possível buscar um caminho diferente, belo e in-
tegrado entre a natureza e o crescimento,até cer
to ponto selvagem, da economia?"

A pergunta é de José Fernando Bicaletto,eSt
dante e ecologista.

O PROF. ÂNGELO MACHADO - Eu acho que sim. O
caminho único e tentar conciliar desenvolvimento
e preservação. Eu sempre digo que não existe es-
se chamado antagonismo entre ecologia e ecozunia.
Só ha uma distinção: a ecologia vê a economia a
longo prazo e a economia de hoje vê a curto pra
zo. Mesmo porque os economistas servem ao Gover-
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no em prazo limitado e querem resolver tudo na-
quele prazo, nem que seja cortando a Amazônia e
vendendo tudo. Já o ecologista vê o futuro, vê
que aquilo vai acabar.O ecologista vê a situação
que o bisneto dele vai viver.Esse é um raciocí-
nio que não é bem estudado por economistas orto-
doxos. Temos uni exemplo vivo em nosso Estado: há
30 anos os fabricantes de gusa deveriam ter tra-
balhado para ter auto-suficiência em florestas
de rendimentos. Ninguém tomou providências. Ago-
ra, a indústria de gusa está ameaçada porque não
existe carvão. Se os fabricantes tivessem pensa-
do a longo prazo, esse equilíbrio estaria exis-
tindo. Eles ganhariam um pouco menos no passado,
mas continuariam ganhando no futuro e poderiam
manter a atividade deles.Esse é o caminho.É pre-
ciso que os economistas passem a ver a situação
a longo prazo.

O SR.COORDENADOR (KASUO WATANABE) O Dr.Daniel
Pereira Amaral tem um compromisso e vai ter que
se retirar. Por esse motivo, vou ler a última per
gunta destinada a ele. É feita pelo Dr. Evaldo Gar-
zon,Engenheiro de Minas e Metalurgista da ME1N4IG
• membro das Comissões de Meio Ambiente da FIEME
• do IBRAM.

"Substâncias perecíveis, que devem ser manti
das sob um nível definido de refrigeração, encon
train-se com freqüência em estabelecimentos co-
merciais, inclusive supermercados, praticamente
à temperatura ainbiente.Sucos de frutas com rótu-
los de sabor natural são, em realidade,sem haver
necessidade de possuir alta sensibilidade gusta-
tiva, de natureza artificial. Não é tempo de se
criarem dispositivos para participação mais efe-
tiva do consumidor, no sentido de contribuir na
fiscalização dessas distorções?"

O PROF. DANIEL PEREIRA AMARAL - A lei que diz
respeito a todos nós nas relações de mercado é
abrangente demais. Somos desrespeitados a todo
momento, essa participação do consumidor na tare
fa de fiscalizar é complexa.Acho que através dos
sindicatos, das àssociações de bairros,dos mora-
dores e das entidades civis de defesa do consumi

dor .é que vão surgir mecanismos efetivos de fis-
calização e do exercício da cidadania. O Estado
tem que dar,em termos de Constituição,normas.Mas
a pratica da fiscalização correta, inclusive eu
ressalto aqui, já que é a minha última participa
ção nesse debate, vem da participação da comuni-
dade através dessa pressão para que os órgãos de
fiscalização, em todos os níveis, sejam mais pri
vilegiados em termos de orçamento. Acho que esse
vai ser um papel fundamental.

Eu queria despedir-me agradecendo a presença
de todos, pois tenho um compromisso às 18 horas,
mas quero fazer um lembrete: eu trabalho na área
pública desde 1972 e tenho muito orgulho de par-
ticipar do serviço público. Estou vendo1 hoje,que
os jovens estão sentindo os efeitos de uma campa
nha brutal - e nós sabemos até de quem ela parte-
em torno do servidor público. Está parecendo que
todo servidor público e que todo político são cor
ruptos. A corrupção existe e é forte,mas nem to-
dos os políticos ou servidores são corruptos.Es-
sa linguagem de quetodo político ou servidor pú
blico está ligado à corrupção é uma linguagem per
versa, é uma linguagem daqueles que querem o re-
torno ao autoritarismo, que não podem conviver
com a democracia. E, com a democracia se sedimen
tando em nossa terra, os resposáveis por crimes
de corrupção (que existem no mundo todo)vão ser
punidos como,em alguns países, já o são2n1x ate
alguns colegas que estão sendo desrespeitados.Dou
como exemplo, um amigo meu que ficou	perplexo
quando, após 15 anos de serviço público, tendo
um apartamento e um carro, ouviu a pergunta de
seu filho de quanto ele já havia roubado.Não a-
creditem nesse falso canto de sereia de que todo
Político é corrupto. Isso é um desrespeito. EU
peço desculpas por esse desabafo, mas é o que
Sinto. Muito obrigado.

O SR.COORDENADOR (KASUO WATANABE) -Agradeço a
participação brilhante do Dr. Daniel Pereira do
Amaral. Vou dar vazão às perguntas formuladas.E
sã pergunta é da Doralice Soares da Silva,do Siri
dicato dos Servidores do IPSEMG,e é dirigida ao
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Prof.Fábio Marton: "Como se pode terconhecimento
de situação tão revoltante quanto à relatada por
sua fala sem se voltar contra todas as autorida
des deste Pais, tão farto em leis de defesa do
ambiente e tão farto em autoridades que pode-
riam fazê-las cumprir?"

O PROF. FÁBIO MARTON - Acho que não é bem
assim. A comunidade,e cada um de nós também,pre-
cisa fazer alguma coisa. Não é só ficar à espera
da providência das autoridades. O nosso voto bem
'pensado já é uma grande contribuição,porque as
autoridades máximas deste País são levadas ao p0
der através do voto popular.Temos que ver aque
les que têm programas de governo voltados para
essa área de interesse da comunidade. Precisamos
pensar também no comportamento individual.A maior
parte das pessoas fica esperando as atitudes do
Governo,quando cada um poderia reverter essa si-
tuação no País.

O SR.KASUO WATANABE -Temos, a seguir,uma per
gunta dirigida ao Deputado Ronaldo Vasconcëllos
ou então ao Prof. Ângelo Machado. Não sei qual
dos dois irá responder.

A pergunta é de Êrica de Carvalho Monteiro
e diz o seguinte:"Apesar dos movimentos ecológi-
cos que surgem, os desrespeitos e agressões à n
tureza são ainda gritantes no Complexo Bambui,
que apesar de tombado, é agredido pelos explora-
dores de calcário que acabam com grutas rupes-
tres e sítios arqueológicos. As matas ciliares
são praticamente inexistentes implicando vários
graus de desequilíbrio que conhecemos. A COPASA
cobra uma taxa de esgoto e é capaz de canalizá-
lo diretamente aos rios sem nenhum tratamento ou
decantação, independentemente da mobilização de
populações ribeirinhas, o que pode ser exigido pa
ra que tal órgão venha a cumprir as suas obriga-
ções? Até quando os usuários pagarão por servi-
ços de má qualidade?"

O SR. PRESIDENTE ( DEPUTADO RONALDO VAS-
CONCELLÕS) - Dividiria todo esse prócesso juríd&
co brasileiro com a promulgação da Constituiçãd

ocorrida no dia 05 de outubro de 1988.
É lógico que nem tudo vai ser resolvido,por-

que não tem acontecido, principalmente, a vonta-
de dos políticos e dos governantes.

O projeto viário do DER não obedece a nenhu-
ma conotação ambientalista. A COPASA, pelo menos,
reconhece que usa inadequadamenteos termos am-
bientais de seus esgotamentos. Há falta de deter
minação dos políticos, de vontade política dos
governantes, que não estão sensibilizados para
resolverem a questão. É lógico que teremos agora
instrumental jurídico, através da nossa Nova Cons
tituição.

No meu entender, são dois os aspectos. Cin-
qüenta por cento estão completos, porque temos um
instrumental jurídico. O restante não está com-
plementado, devido à falta de determinação polí-
tica de nossos governantes maiores.

O DR. KASUO WATANABE - A outra pergunta
deverá ser respondida pelo Dr. Cláudio Maga-
lhãesAlves.

É formulada pelo Sr. Evaldo Garzon e diz
o seguinte:

"Durante nossa permanência na SEME, inicia-
mos as ações preliminares para a implantação de
um Plano Diretor de Mineração da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, tendo como arcabouço,
imperativos legais para uso, ocupação e parcela-
mento do solo, definição dos sítios ecológicos
e espeleológicos, regiões de mananciais, indús-
trias existentes etc. O que se faz necessário
para o delineamento de áreas propícias ao desen-
volvimento pleno, estritamente compatibilizado com
a proteção ambiental, de atividades mineradoras
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após
a extinção factual da SEME, não temos ciência de
qualquer avanço significativo para viabilização
desse importante projeto.

O DR. CLÂUDIO MAGALHÂES ALVES - A única
coisa que posso dizer é que lamento também
não ter nenhum conhecimento de como o assunto e-
volui. Realmente, trata-se de um projeto que se-
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ria da maior importância, mas não tenho conheci-
mento de que tenha alguma evolução, neste senti-
do.

O DR. KASUO WATANABE - A próxima pergunta
é da mesma pessoa e é dirigida ao Prof. Fá-
bio Marton. Os seus termos são os seguintes:"l.A
extinção de incentivos fiscais ao reflorestamen-
to resultou em redução drástica, a partir de 1979,
de . 130 mil ha para 30 mil ha de florestas planta
das. Como aprecia o nobre expositor esse fato?2.
Prof. Fábio, o Banco Mundial, para a concessão è
empréstimo de 500 mil dólares, que catalisaria
ulteriormente uma operação de 11 bilhões de dóla
res, estabeleceu os seguintes condicionantes: 1.
Influência na indicação de nomes para SEMA,
FUNAI e IBDF;2.Controle da migração de nordesti-
nos .. 3. Conversão parcial da dívida externa na
constituição de biosferas ou nichos ecológicos,
na Amaz8nia,4.Responsabilidade na elaboração dos
termos da referência concernentes ao RIMA."

O SR.COORDENADOR (PROF. KASUO WATANABE)--Te-
mos mais três perguntas destinadas ao Deputado
Ronaldo Vasconcelos, que teve de se ausentar mo-
mentaneamente. Tenho a certeza de que as pergun-
tas da platéia foram respondidas a contento.Exis
te alguma pergunta a ser feita?	-

O SR.FÂBIO !ARTON - Com relação à l pergun-
ta, relativa ao Fundo de Incentivos Fiscais para
o reflorestamento, acho que foi uma boa medida
sua extinção, porque o que acontecia é que o
IBDF tinha muito dinheiro para distribuir e não
contava com fiscais para controlar a aplicaçãodb
dinheiro. .E o problema de reflorestamento não se
resume à área plantada, mas, principalmente à -
rea mantida. Podemos trazer exemplos: no eixo
viário, na periferia de Belo Horizonte, existia
uma placa em que se lia "Aqui plantamos 11 mil ár
voresRea1mente, foram plantadas,mas não sobrou
nenhuma. Plantar não é o problema. O problema é
também manter a floresta. O reflorestamento, no
estágio de desenvolvimento, necessita cuidados
muito especiais e o FISEP realmente não deu cer
to, porque havia a distribuição de dinheiro que
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nem sempre era convenientemente aplicado.
Com relação às outras perguntas relacionadas

com a interferência do Banco Mundial na política
ambiental brasileira, sabemos que a comunidade in
ternacional está muito preocupada com a devasta-
ção que se processa na Amazônia.As entidades con
servacionistas internacionais têm exercido pres-
são contra o Banco Mundial,por ser o órgão que
tem o poder de influência, em função dos recur-
sos financeiros que aloca para o Terceiro Mundo,
o que não ocorre apenas em relação ao Brasil. Os
problemas ambientais têm preocupado o mundo in-
teiro. Os recursos liberados pelo Banco Mundial
estão sendo acompanhados por organizações inter
nacionais de Conservação.Algumas delas têm inter
ferido junto ao Banco Mundial mas no sentido pó
sitivo,de forma que se façam cumprir os ideais
esboçados pelos movimentos conservacionistas.Es-
sa interferência estrangeira estaria dentro dos
limites que poderemos aceitar mais como positiva
que como negativa.

Ainda a respeito do Banco Mundial,cumpre lem
brar que conseguimos aqui, na Assembléia, por oca
sião da autorização para que o Estado recebesse
verba de cinqüenta milhões de dólares, direciona
dos exclusivamente a reflorestamento, a destinaçao
de cinco milhões de dólares para a implantação d'e
parques e reservas, conforme emenda do Deputado
Ronaldo Vasconcelios.

Houve uma certa resistência por parte do Go-
verno para que direcionássemos a aplicação dessa
verba. Então, o Centro para Conservação da Natu-
reza entrou em contato com o Banco Mundial,atra-
vés de entidades de conservação americanas, para
que o Banco Mundial colocasse isso como pré-re-
quisito para a liberação do dinheiro.

De maneira que sou partidário dessa relação
entre partidários conservacionistas da área in-
ternacional e nacional, acrescentando ainda que
a pressão de militância política significa tam-
bém proteção ao meio ambiente.

O SR.RUI PERES - Primeiramente, cumprimento a
Mesa pela atuação e pelas exposições que	foram
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feitas. Sou geõlogo da Fundação CETEC. Gostaria
de deixar registradas algumas informações para
complementar um assunto que o Dr. Fábio iniciou
com relação à situação institucional de Ciência e
tecnologia, a questão ambiental no Estado. Pare
ce-me que não temos história ambiental neste Es-
tado e nem propostas técnicas feitas pelos traba
lhadores dos órgãos que mexem com a área ambien-
tal. Não temos propostas pertinentes e que são
repetidas, inclusive, ano após ano. A cada mudan
ça de Governo fazem-se proposições políticas ino
vadoras,entre aspas, para que a questão ambien
tal seja rediscutida e com isso se desmantela a
ação política que já está em curso. Nãotios una
tradição de continuidade. Muda Governo, acaba tu
do,e a nossa história se desfaz no ar. Gostaria
de ressaltar que a Fundação Estadual do Meio Am
biente, recém-criada, não tem nenhuma proposta
política e técnica.Houve boa intenção,mas não lxDu
ve transparência e consolidação técnica nessa
criação. Esta Fundação foi implantada atabalhoa
damente. Gostaria de lembrar o descaso governa
mental e a falta de proposta política para com o
CETEC. Foram necessárias duas semanas de greve
para que se garantisse a recuperação salarial pre
vista em lei por parte do Tribunal. É um absur-
do termos que ir ao Tribunalpara que se faça
cumprir a lei. Com relação à evasão dos técnicos,
eles já não estão mais saindo só do CETEC, estão
saindo do próprio Estado. A nossa sociedade mi-
neira investe anos de trabalho, de recursos, no
mestrado, no doutorado de técnicos, formam-se e-
quipes que são desmanteladas gratuitamente,e O
pessoal vai para outro Estado. Lamentamos também
a dotação votada para a Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente, sem demérito nenhum ao esforço ãs
Deputados que tentaram complementar esta dotação.

É muito inseguro para nós que temos uma pers
pectiva profissional, que queremos continuar f a-
zendo alguma coisa nesta área, jogando o destino
nosso e de nossa família, saber que continua-
mos a mercê do Sr. Governador do Estado,sem sa-er se S .Exa., vai complementar ou não uma verba
para tratar desta questão tão crucial.Tudo isso

traduz não um elenco de infeliz coincidência,,mas
uma proposta de Governo para enganar essa estru-
tura de ciência, tecnologia e meio ambiente no
Estado. A nossa proposta é que os Deputados exi-
jam do Governo do Estado, da Secretaria de Esta-
do da Ciência,Tecnologia e do Meio Ambiente e do
19 escalão do CETEC que sejam cumpridas as
atribuições e responsabilidades que lhes cabem
por força de lei e de ética.

Da nossa parte e da parte dos trabalhadores
da área do meio ambiente, da sociedade ecológica
organizada, do CETEC, estaremos à disposição dos
constituintes para assessorá-los na elaboração
dos capítulos da nova Constituição relativos ao
meio ambiente.

Para finajizar, gostaria de tecer comentá-
rios a respeito do pico de Itabirito. O problema
referia-se ao pico propriamente dito e não às ja
zidas em geral, e, até mesmo, não envolvia ou-
tras questões discutíveis sob o ponto de vista mi
merário.

Sou geólogo e sou francamente favorável à ne-
cessidade da atividade minerária.

Temos centenas de alternativas dentro do qua
drilátero ferrífero para obtenção do ferro e de
outros produtos minerais.

Temos centenas de alternativas técnicas para
se obter calcário sem destruir o pico do Itabiri
to, que foi tombado e vergonhosamente destombado
por pressões políticas e financeiras.

Poderíamos citar o caso de dezenas e dezenas
de cavernas de elevado interesse cultural, cien-
tífico, arqueológico etc., que são sistematica-
mente dinamitadas - e isso eu posso falar com
profundo conhecimento - sem qualquer critério.

Neste sentido, espero que os Srs. Constituiu
tes estaduais meditem bem sobre a postura dos
Constituintes federais quando, com muita probida
de, seriedade e assessoramento técnico,restriflg
ram e disciplinaram na nossa nova Carta a situa-
ção das empresas mineradoras.É bem verdade que
ha alguns pontos discutíveis na Constituição Fe-
deral. Mas, no seu bojo, as propostas foram ex-
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celentes, em função de uma realidade que nós tí-
nhamos anteriormente.

O PROF. FÂBIO MARTON - Você levantou com mui
ta propriedade o problema do pico do Itabirito,
que chegou a ser tombado e depois foi destanbado,
num aspecto inédito, neste Pais, por interesses
econômicos.

Entretanto,a própria MBR ainda não teve co-
ragem de destruir o pico.

Acho que chegou a hora de salvá-lo,talvez in
cluindo-o no texto constitucional, a exemplo do
que foi feito na Constituição Federal,como Monu-
mento Estadual, assim como outras áreas de rele-
vantes interesses para a preservação ecolôgia e
geológica do nosso Estado, dentro da área da mi-
neração.

Você levantou ainda um outro aspecto interes
sante: a mineração é, realmente, classificada co
mo uma atividade humana que causa grande impacto.

Realmente, garimpo é um desastre e tem des-
truído ecossistemas em quase todo o País.

Agora,a mineração bem conduzida pode ser um
fator de preservação, pelo caráter pontual da mi
neração, pela tecnologia, hoje,perfeitamente dis
ponível e até barata, de. retenção de resíduos,de
recuperação de paisagens, aspectos esses, aliás,
previstos na Constituição Federal.

Na Amazônia, a mineração pode ser uma ativi-
dade compatível com a preservação da floresta,co
mo ocorre na área da Cia. Vale do Rio Doce,em que
500 mil hectares são do domínio da Vale do Rio
Doce. Há, contudo, preocupação, por parte da Com
panhia, por sua preservação já que ela exige ape
nas a utilização de 4.000 ha, para uma relação
de 500.000 ha.

A Companhia tem condições de fiscalizar e
manter a floresta como reserva ecológica.

Agora, o entorno do Projeto Carajás já tem,
hoje, fora da área da Vale,uin panorama de devas-
tação arrasador.

Então, uma mineração bem conduzida pode ser
'un fator de preservação.

O SR.ERALDO GARZON - Quero enaltecer a ação
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dos membros da Mesa e trazer as minhas congratu-
lações aos expositores pelas palestras com que
nos brindaram. Quero, também, destacar a ação do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que tem sido um
baluarte na defesa do nosso meio ambiente. Esta
pergunta eu destinaria ao Dr. Angelo Machado.Pro
vavelmente, devido à influência antroponimica, o
insigne Prof. Ângelo possua pendores celestiais
ou querubínicos para o trato de nossas questões
eminentemente telúricas de proteção do espaço em
que vivemos, como meio de neutralizar o símbolo
fatídico, fitocidado Machado.Como é do conheci-
mento do emérito mestre, está tramitando um pro-
jeto do Deputado Fábio Feidman, que obriga aque
les que utilizam mercúrio ou cianeto na extração
de metais preçiosos a adotarem processos de re-
cuperação daquelas substâncias tóxicas.

Por solicitação do DNPM, foram construídos e
quipamentos para recuperação de ouro e mercúrio,
contidos em sedimentos nas areias dos rios,e se-
paração de amálgama com características inovado-
ras. Acredita o professor que medidas como essas se-
rão encampadas pelos chamados garimpeiros?

OPIDF. ÂNGELO MACHADO - Acho muito complicado,
porque sob este nome há milhares de pessoas,que,
infelizmente, não têm educação. Em geral são pes
soas que não sabem o que estão fazendo.Acho que
uma das medidas eficientes seria a seguinte: ao
invés de a Caixa Econômica comprar o ouro purifi
cado, poderia comprar o ouro bruto, de modo que
o órgão que compra é que faria a purificação. A-
cho muito difícil uma legislação que possa atuar
sobre cada garimpeiro deste País. Se ele, no mo-
mento de vender o ouro, pudesse vendê-lo sem ser
purificado a uma instituição qualquer, não preci
sarja usar esses materiais. Haveria um sistema
de cooperativas para adquirir o ouro antes de ser
purificado. Se houvesse uma lei proibindo o uso
do mercúrio pelos garimpeiros,seria mais uma que
não iria funcionar, porque os garimpeiros não sã
bem ler. Se nós definíssemos uma maneira de evi-
tar esse tipo de poluição, até que se descubra o
mecanismo para purificar o ouro sem o mercúrio,
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hseria melhor, mas, isso ainda não foi feito.
O SR.COORDENADOR - Vou ler as três últimas

perguntas endereçadas ao Deputado Ronaldo Vas-
conceilos. Pergunta de Érica de Carvalho Montei
ro: O CIAP (Centro Integrado de Apoio ao Produ
tor),que funciona junto ao CEASA/MG,tem todo um
laboratório, muito bem equipado, que deveria ava
liar, entre outros, o nível de agrotóxicos usados
pelos hortifrutigranjeiros que abastecem o nosso
mercadô,para fins de informação tanto à popula-
ção rural como urbana.Acontece que há uma proibi
ção de divulgação dos resultados das análises,
porque os interesses do cidadão são sempre rele-
gados a último plano. Até quando os nossos polí-
ticos serão omissos ou coniventes com os"lobbie&
das indústrias químicas?'

Vou ler as outras duas, depois osentxr poderá
responder a todas.

Pergunta do Sr. José Maria dos Santos, fun-
cionário público, dirigida ao Sr. Deputado Ronal
do Vasconcellos: "O que o senhor acha da Constitui-
ção atual? Qual é a soluço para se evitar a des
truição do solo e a propagação da poluição em Mi
nas?"	 -

Pergunta do Sr. Líncoln Alves Miranda,Asses-
sor Político e estudante de Direito, dirigida tn
bn ao Deputado Ronaldo Vasconcellos: "Como V.Exa.-
pretende usar as sugestões aqui dadas para enri-
quecer a nossa Carta Estadual?"

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCEL-
LOS) - Vou fazer uma explanação sucinta sobre
os assuntos.Depois vou tecer alguns comentários
sobre o andamento dos trabalhos da Constituinte
mineira para que os senhores possam ter uma idéia de
como participar efetivamente do processo consti-
tucional do nosso Estado.

A verdade é que existem, ainda, na categoria
dos políticos, aqueles que fazem política de le-
var um padrão de água para aqui e para ali, de
doar saco de cimento e tijolos, enfim aquela po-
lítica chamada clientelista, assistencialista ou
populista.Isso ainda existe e só vai terminarcctn
o amadurecimento da sociedade brasileira como um

todo. Existe realmente uma omissão por parte da
categoria, a que tenho a honra de pertencer, nas
questões mais importantes. Mas está surgindo uma
outra ala de políticos com um posicionamento di-
ferente, principalmente entre os políticos mais
novos,independentemente de coloração partidária.
No momento em que essa nova maneira de se fazer
política graçar, acabarão certamente as omissões
dos políticos. Quanto à questão da poluição do so-
lo,entendo que ela só vai acabar com a ajuda dos
movimentos ecológicos, e desde que seja tratada
na nova Constituição Mineira,na medida em que os
Governos demonstrarem sensibilidade aos reclamos
da comunidade.

Quanto às sugestões aqui apresentadas hoje,
quero dizer que, ao lado da Mesa Diretora, exis-
tem diversas pessoas trabalhando. Temos um De-
partamento de Taquigrafia,que está anotando to-
das as sugestões. Nossos trabalhos estão sendo
gravados e poderão ser utilizados sempre que ne-
cessário. Dessa forma todas as idéias encaminha-
das à Mesa Diretora serão analisadas na época o-
portuna. Todas elas. É bom que se frise isso.

Para que os senhores possam ter una idéia do andamen
to dos trabalhos da Constituinte, devo informar
que, na próxima semana, será promulgado o Regi-
mento Interno da IV Constituinte Mineira. No
decorrer dospróximos 50 dias, a Constituinte mi
neira estará recebendo as sugestões populares pa
rã elaboração do Projeto da Constituição do Esta
do, sugestões essas que deverão ser encaminhadas
à Assembléia em formulário próprio,como esse que
foi aqui distribuído hoje e que pode ser encon-
trado nos gabinetes dos Srs. Deputados e na Se-
cretaria da Constituinte.

Findo esse prazo de 50 dias, serão realiza-
das as audiências que poderão ocorrer na Assem-
bléia ou em outros locais sugeridos.Estava até
combinando com o Prof. Ângelo Machado que pode-
ríamos realizar uma dessas audiências na Pampu-
lha, ou no Jaba ou em outro local qualquer, so-
bre um tema definido.

Para defesa das propostas apresentadas pela
população perante a Comissão Constitucional, que
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é composta de 21 membros, com participação de
todos os partidos com assento nesta Casa,as pes-
soas poderão dirigir-se à Mesa da Constituinte ou
a algum Deputado seu amigo ou representante da
região. Na falta deste, poderá ser usado,de for-
ma aberta o Gabinete do Deputado Ronaldo Vascon-
celios. Este é quase um desafio que faço aos se~
nhores e senhoras aqui presentes, no sentido de que apre -
sentem as suas sugestões.

Terminados os debates, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

Antes, porém, quero agradecer ao ilustre vi-
sitante, nosso Coordenador dos debates,	Prof.
Kasuo Watanabe,	pelo brilhantismo de sua par
ticipação, como também aos nossos ilustres deba-
tedores, Profs. Angelo Machado, Fábio Mar-
ton, Cláudio Magalhães Alves e Daniel Pereira A-
maral. Todos contribuíram muito para o êxito des
te Simpósio, bem como aqueles que, com suas pre-
senças, abrilhantaram o evento, enriquecendo os
debates e permitindo-nos antever a significati-
va participação da sociedade mineira no processo
constituinte estadual.

Estão encerrados os trabalhos da 2 etapa do
Simpósio " A Nova Constituição Federal e o Pro-
cesso Constituinte Mineiro".

Muito obrigado!
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NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas e
debatedores não tiveram a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.


