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A edição dos Anais da FASE II do Simpósio "Minas Gerais e a Consti-
tuinte". sob a forma de fascículos, corresponde ao compromisso deste Poder,
assumido pela Mesa da Assembléia na 10 Legislatura, de acolher e encaminhar
à Assembléia Nacional Constituinte as contribuições, sugestões e aspirações da
sociedade mineira em relação à nova Carta Magna.

Este documento é expressão viva da mobilização política dos mineiros,
através dos vários segmentos sociais que participaram do referido Simpósio,
debatendo questões que passam pela nova condição da mulher em nossa so-
ciedade, pelo grau de intervenção estatal no domínio econômico, pela reformu-
lação das políticas de saúde pública no País, pelas normas de controle e de pre-
servação do meio ambiente, entre outros assuntos de interesse direto da popu-
lação, também tratados intensivamente na FASE 1 do Simpósio, cujos Anais já
foram publicados

Podemos afirmar que o Poder Legislativo de Minas Gerais vem atuando
de forma participativa e integrada com a comunidade, face ao processo consti-
tuinte em curso, antecipando-se mesmo à discussão aberta dos principais pro-
blemas postos à nossa sociedade e que irão influir no texto e no espírito da Lei
Maior.

A transição democrática, que se cumprirá exatamente com a promulga-
ção da nova Constituição brasileira, tem, em todos os seus desdobramentos, a
marca e a presença de Minas. Este documento é, na verdade, um painel do pen-
samento político de Minas Gerais sobre questões de vital interesse do Estado e
do País

Ele pertence, sobretudo, às entidades e aos movimentos sociais que
produziram propostas e sugestões à Constituinte, aqui registradas ao lado das
exposições e debates que enriqueceram, sobremaneira, o ano legislativo de
1986

Cabe acrescentar, por fim, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
na legislatura que se inicia, assume o compromisso político de lutar pela restau-
ração do Poder Legislativo e pela reconstrução da Federação Brasileira, que são
conquistas essenciais ao desenvolvimento e consolidação do regime democrá-
tico, à estabilidade das Instituições, à modernização e ao equilíbrio político, so-
cial e econômico do País

DEPUTADO JOSÉ EIF JADUR

PRESIDENTE
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4 SESSÃO DO SIMPÓSIO "MINAS GERAIS E A CONSTITUINTE"

25 DE SETEMBRO DE 1986

TEMA: MEIO AMBIENTE E CONSTITUINTE

Presidência: Deputado João Pedro Gustin
Conferencista: Prof. Ângelo Machado
Convidados Especiais: Prof. Jaime Costa San-

tiago
Prof. Roberto Messias

Franco
Debatedores: Prof. Cláudio Antônio Noschese

Prof. Hugo Eiras Furquim Werneck
Prof. José Carlos Carvalho
Prof. José Cláudio Junqueira Ri

beiro
Prof Maria Dalce Ricas
Prof. Oswaldo Wenceslau Silva

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CUAVES)-
A Presidência nomeia os Senhores Deputados Agos-
tinho Patrus, Alcir Nascimento e Neif Jabur, a
fLu de, em comissão, introduzirem no recinto do
Plnárjo o Conferencista, os Convidados Especiais
e cJS Expositores.



COMPOSIÇÃO DA MESA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHAVES) -
Convida a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs.:
Professor Ângelo Machado, DD. Professor da UFMG,
membro da Academia Brasileira de Ciências e Con-
ferencista do dia; Professor Cláudio Antônio Nos
chese, DD. Vice-Presidente da Associação Brasi-
leira de Caça; Professor Hugo Eiras Furquim Wer-
neck, DD. Presidente do Centro de Conservação da
Natureza em Minas Gerais; Professor José Carlos
de Carvalho, DD. Presidente do Instituto Estadual
de Florestas; Professor José Cláudio Junqueira
Ribeiro, DD. Superintendente do Meio Ambiente da
COPAM; Professor Jaime Costa Santiago, DD. Presi
dente do IBDF; Professor Roberto Messias Franco,
DD. Secretário Especial do Meio Ambiente; Profes
sora Maria Dalce Ricas, DD. Presidente da Associ
ação Mineira de Defesa do Meio Ambiente; Profes-
sor Oswaldo Wenceslau Silva, DD. Presidente da
Federação Mineira de Pesca e Desportos Subaquáti
cos; Deputado Agostinho Patrus, representando o
Deputado Fernando Rainho, Presidente da Comissão
Organizadora do Simpósio.

A Presidencia vai conceder a palavra ao Depu
tado Agostinho Patrus, para os esclarecimentos que
julgar necessários sobre o desenrolar dos traba-
lhos desta sessão.

O SR. DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - Exmo. Sr.
Presidente da sessão, DD. 49-Secretãrio da Assem
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, De-
putado José Maria Chaves, demais componentes da
Mesa, minhas senhoras, meus senhores.

Nesta oportunidade, representando o colega De-
putado Fernando Rainho, Presidente da Comissão
Organizadora do Simpósio "Minas Gerais e a Cons-
tituinte", gostaria de trazer aqui nossa palavra
de boas vindas a todos vocês e prestar alguns es
clarecimentos sobre o desenvolvimento dos nossos
trabalhos.

De acordo com o regulamento da presente reu-
nião, após a conferência do Professor Angelo Ma-
chado e as intervenções dos demais expositores,te
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remos a sessão de debates com o público, da se-
guinte forma:
1. Os participantes poderão formular suas ques-
tões por escrito ou verbalmente, devendo, porém,encaminhar às recepcionistas as suas	perguntas
ou seus pedidos de inscrição, os quais serão aten
didos por ordem de entrega;
2. Cada participante terá o prazo de 1 minuto pa
rã fazer questionamen;
3. O encerramento dos trabalhos está previsto pa
rã às 18 horas.

Lembramos aos presentes que, às 19 horas, s
rã realizado, no Auditório das Comissões, Painel
a ser coordenado pelos Senhores João Paulo Cam-
pelo de Castro, Super intendente Administrativo da
COPAM, e Cinara CoJen Rievers, Assessora Juridi-
ca da COPAN; aqui presentes, quando serão apre-
sentadas e discutidas as propostas sobre o tema
"Meio Ambiente e COnStituinte"

É o que tinha a dizer, Senhor Presidente.

- CONFERÊNCIA -
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHAVES) -
A Presidência concede a palavra ao nobre Conferencista
de hoje, Professor Angelo Machado.

O SR. CONFERENCISTA (PROF. ÃNGELO MACHADO) -
Senhor Deputado José Maria Chaves, Presidente des
ta Sessão, autoridades presentes, minhas senho-
ras, meus senhores.

Eu gostaria, inicialmente, de congratular-me
com os organizadores deste Simpósio por tão bri-
lhante iniciativa e agradecer a oportunidade de
estar aqui, para falar sobre um tema que conside
ro da maior importância.

Vamos falar sobre o meio ambiente, que é um
problema que se torna cada vez mais popular e so
bre a Constituinte que deve ser essencialmente p0
pular. Para isto, nada melhor do que este local,
que é a casa do povo. Sinto-me especialmente sa-
tisfeito de verificar o grande movimento nacio-
nal, discutindo Constituição e Constituinte, por
que eu me lembro o quanto me desagradava a época
do governo ditatorial que precedeu a este, em que
se procurava esconder a Constituição. E eu desco
bri o porquê: tratava-se do primeiro item da Cons
tituição - todo Poder emana do povo e em nome do
povo deve ser exercido - dispositivo muito incon
veniente para aquele governo. Como um pai ia en-
sinar para o filho o significado deste item?

Considero extremamente importante, e um mar-
co nesta Nova República, a frase proferida por
Sobral Pinto num comício: "o poder vem do povo e
deve ser exercido em nome do povo." Isso abriu a
possibilidade das discussões entre o povo e o Le
gislativo, que agora se misturam para falar so-
bre o meio ambiente e Constituição. Para nós, cori
servacionistas e ambientalistas, o estudo do meio
ambiente na Constituição é extremamente importan
te, porque do seu conteúdo emanarão as leis, ou
seja, a Constituição dará a fundamentação da le-
gislação. A Constituição é muito importante para
nós, porque é a única coisa a que podemos nos ape
gar na defesa ao meio ambiente.

Temos na legislação atual um número enorme de
leis sobre o meio ambiente. Talvez, até em exces
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so, mas elas não têm força. Existe um	fenômeno
muito interessante no Brasil: aqui há leis que
"pegam" e outras que "não pegam". As leis arnbien
tais estão na categoria de leis que "não pegam".
Isto, porque o Poder Público não tem força para
executa-las. Um exemplo é o Código Florestal. Se
ele fosse cumprido, haveria matas nas	encostas
das montanhas e árvores nas beiradas dos	rios.
Cada propriedade teria 20% de mata. Não vai ai
nenhuma critica ao atual IBDF, cujo esforço para
fazer esta lei "pegar" tem sido vão. No próprio
código Florestal, o art. 21 também "não pegou".
Diz ele que as companhias siderúrgicas, em 10
anos deveriam ter matas para o seu uso, ou seja,
há 10 anos as siderúrgicas deveriam estar usando
os eucaliptos plantados por elas e não destruin-
do matas. Isso não "pegou" mesmo, porque foi re-
vogado, depois, por uma portaria.

Essa lei, se bem aplicada, é fundamentalmen-
te ecoldgica. Quem está sofrendo com o seu des-
cumprimento são os próprios donos de siderúroj_
cas. Acabaram-se as matas, acabou-se o carvão e
as guzeiras estão acabando. Outra lei que também
não "pegou" foi a de JK, que proibia o desmata-
mento para construção de grandes barragens, e Tu
curui foi feita ao arrepio dessa lei. Notem que
se tivermos na Constituição uma fundamentação pa
rã essas leis, não falaremos que o seu descumpri
mento é ilegal. Poderemos falar que é ilegal e
inconstitucional. Teremos muito mais força e o
Poder Público também a terá, para usar seu poder
coercitivo no cumprimento dessas leis.

Comento sempre, , q-£ a maior4a dJsprcblemas ambientais
o advogado é mais importante do que o ecólogo.
Em geral são grandes os desmatamentos e não há
necessidade de ecólogo ou cientista para consta-
tar isto. Precisa-se, sim, de advogado, já que a
lei está sendo lesada. Por isto digo e repito que
a lei do meio ambiente deve estar centrada em dis
Positi vos constitucionais. Isso nos leva à análj
se da Constituição passada que tem um único arti
go dedicado ao meio ambiente. 2 o artigo 172, da
Emenda n9 1 de 69, que fala contra a poluição e

erosão e diz que o Governo cassará os financia-
mentos das firmas que poluem e causam erosão. Is-
to contrasta violentamente com os capítulos refe
rentes ao meio ambiente nas Constituições moder
nas, com especial destaque para as Constituições
grega, portuguesa e espanhola. Notem que, como o
Brasil, são sistemas que sairam de ditaduras mi-
litares de longo prazo e que na Constituição que
se seguiu a estes regimes, foi dada uma enorme
ênfase ao problema ambiental.

Nas Constituições mais antigas, como a da
Inglaterra e a dos Estados Unidos, as referências
ao problema ambiental não são grandes, e o tema
é suprido pela legislação ordinária.

Um marco mundial na luta pela conservação do
meio ambiente foi a Conferência de Estocolmo em
1972.

No Brasil, neste sentido, estamos extremamente
atrasados. Lutamos, agora, no sentido de dar mais
destaque ao tema meio ambiente na nova Constitui
ção, que deverá ser discutida e votada no próxi-
mo ano. Assim, através do debate de hoje, acredi-
tamos que colheremos subsídios para este assunto
de tanta magnitude.

Como membro e Presidente da Comissão de Pro-
teção do Meio Ambiente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência - SBPC, temo-nos pre
ocupado com o enfoque dado ao assunto. Desta for
ma, a Comissão constituída por mim, pelo profes-
sor Fantini, ecólogo, pelo Dr. Afonso Leme Macha
do, especialista em Direito Ambiental e geólogo,
e pelo Professor Assis Abissabem, estudou compa-
rativamente as Constituições de 15 países e cote
jando-as com os problemas brasileiros, elaborou
um documento que é proposto pela SBPC para a pr ó
xima Constituição.

Este documento foi aprovado no Encontro das En
tidades Ambientais, no ano passado, em Belo Hori
zonte, e no Encontro das Entidades Conservacio-
nistas da SBPC e exprime o pensamento da SBPC Se
bre o que deveria conter a Constituição Brasilei
ra, relativamente ao assunto meio ambiente.
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Esse documento foi encaminhado à Comissãc
Afonso Arinos e é fácil verificar no texto do an
teprojeto, que ele influenciou bastante na sua ela
boração.

Temos como princípio, que haja um capitulo es
pecífico sobre Meio Ambiente na Constituição Bra
sueira, e além dele vários itens espalhados em
toda a Constituição Esta é uma estratégia, para
dificultar a pressão dos "lobbies" de representa
ção do Poder Econômico que, certamente, vão ten-
tar tirar estes itens, isto porque eles se sen-
tem prejudicados com a proteção que se dá ao meio
ambiente, que implica certos custos industriais.
Assim, a nossa proposta é a de colocar um capitu
lo e distribuir outros, justamente para dificul-
tar esta pressão que faz o Poder Econômico.

O documento Afonso Arinos, a nosso ver, saiu-
-semuito bem, ou seja, adotou a nossa proposta
ue um capitulo dedicado ao assunto, o que consti
tui um avanço em relação às Constituições anteri
ores. A palavra "meio ambiente" foi falada 12 ve-
zes e, "ecologia", que é uma coisa que todo mun-
do fala e que não era citada na Constituição an-
terior, surge através de 4 textos na proposta da
Comissão Afonso Arinos.

É claro que esta Comissão apresentou uma pro
posta feita, não por especialistas em problemas
ambientais, mas que tiveram uma enorme boa vonta
de de transpor e aceitar as sugestões, às vezes
absurdas, que chegaram de várias partes do Bra-
sil. De modo que, a Comissão saiu-se bem. E nós,
do Centro da Conservação da Natureza, após mudar
mos a proposta da Comissão Afonso Arinos, que a
nosso ver será aproveitada pela Con stituinte, ain
da a consideramos um documento carente de espaç
aos ambjentaljstas e conservacionistas

Gostaria de falar um pouco sobre o documento da
SBPC e sua proposta fundamental que deve ser dis
tribu3ida hoje à noite. Inicia com a definição b
sica de que todos têm direito a um ambiente sa-
dio, ecologicamente equilibrado e o dever de o
defender. Coloca o meio ambiente na categoria dos

direitos fundamentais, como a vida, a liberdade,
a propriedade e coloca o dever de cada	cidadão

de defendê-lo.
Depois, vem uma série de itens que definem os

deveres do Estado para com o meio ambiente.	"É
dever do Poder Público, através de organismos
próprios e com a colaboração da comunidade: - as
segurar, em âmbito nacional e regional, a diver-
sidade das espécies e dos ecossistemas de modo a
preservar o património genético da nação".

Do ponto de vista de conservação da nature-
za, isso é o mais importante porque define a di-
versidade das espécies como elemento fundamental
ou seja, se uma espécie se extingue, diminui	a

sua diversidade. Essa é a base da	conservação
das espécies botânicas e animais.

Em Minas, temos um estado extremamente di-
versificado nos seus ecossistemas. Será dever
constitucional preservar amostras significativas
de todos. Por exemplo, Deveríamos ter especial
cuidado com as caatingas que são os ecossistemas
mais raros de Minas, no extremo norte. Isto nos
preocupa, especialmente agora, que estão	sendo
autorizados desmatamentos na área das jaíbas	e
das caatingas. Este é o sentido da proposta	da
SBPC: as espécies contribuem para o	patrimônio
da nação. Temos gens que existem neste pais
que vão contribuir para o progresso da nação.

Outro item do documento, de natureza operaci
onal, diz respeito à criação de parques. Criar,
através de lei ou decreto, parques, reservas, es
tações ecológicas e outras unidades de conserva-
ção de ámbito nacional, estadual e municipal, im
plantando-os e mantendo-os com serviços públicos
indispensáveis as suas finalidades.

Esta me parece a principal falha do documen-
to Afonso Arinos, que não tem um item especifico
sobre parques. Às vezes, é precisocriar rapida-
mente uma área de reserva e não dá para se fazer
lei. É decreto. É fundamental que assim seja.

Nós temos uma área razoável de parques no
Brasil. Este documento define o sistema de cria-
ção e manutenção desses parques. Criar pode se -
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muito complicado Nós acabamos de publicar na re
vista "Ciência Hoje" todo o histórico do Parque
Nacional da Serra do Cipó. Tive o prazer de en-
tregar há poucos instantes um número ao Dr. Jai-
me Santiago, do IBDF, onde há um histórico que
mostra a dificuldade envolvendo a sociedade con-
servacionista, a SBPC, esta Assembléia e o Gover
no Federal.

Agora vem o g1indo item, mostrando os servi
ços públicos indispensáveis as suas finalidades.
Isto é o que falta na maioria das áreas de reser
vã do Brasil. Estão criando muitos parques de re
serva, às vezes para cerimônias comemorativas,
que depois ficam largados, sem qualquer infra-es
trutura.

Naproposta da CBPC, que espero seja incorpo
rada à proposta desta Assembléia, temos um dispo
sitivo para impedir essas coisas. Outros itens
do documento se referem a prevenir e controlar a
poluição e a erosão; assegurar e promover, com
base em princípios ecológicos, o aproveitamento
dos recursos naturais, em beneficio de todos, go
rantindo-se sua reserva e estocagem para gera-
ções futuras. É o princípio básico da conserva-
ção da natureza no seu conceito preciso, ou se-
ja, pode-se usar a natureza, desde que racional-
mente. Isto é transcrito ou modificado da Consti
tuição P ortuguesa,que consagra o "USO racional".
Racional dá idéia de muitas coisas.Cada um tem o
seu conceito de racionalidade e por isso é que
nós o traduzimos aqui, combase em princípios e-
Cológicos. Neste item está também o principio da
estocagem de reservas naturais, prevenindo as ne-
cessidades das gerações futuras.

Outro item que já existe na lei atual, mas
que será reforçado: definir prioridades e alter-
nativas na execução de projetos que possam cau-
ar danos ao meio ambiente. Não é o relatório do

parque ambiental para contestar uma destruição
o meio ambiente de uma área já delimitada e es-

Colhida. É o relatório, como uma preliminar, pa-
ta a definição de proibições, principalmente com
relação à implantação de grandes empreendimentos

Submeter à aprovação popular, através de plebis-
cito, a implantação e expansão de obras destina-
das à produção de energia nuclear. A Comissão A-
fonso Arinos não aceitou desta forma pois enten
deu que se trata de um problema do Congresso Na-
cional. Então, é preciso a aprovação pelo Con-
gresso Nacional.

Definidos esses itens, que são, digamos, de-
veres do Estado, vem o direito de cada cidadão à
defesa do meio ambiente: 'Os cidadãos e as asso-
ciações constituídas na forma da lei, que enten-
derem estarem ameaçados ou lesados nos direitos
previstos no Inciso 1, poderão pedir à Adminis-
Lraçào Pública ou ao Poder Judiciário, a cessa-
ção das causas de violação, a respectiva indeni-
zação ou recomposição do bem atingido.Compete à
defesa ao cidadão, quando é lesado no seu direi-
to a um ambiente sadio.". Outro item:"A lei in-
cluirá como crimes os atentados ao meio ambien-
te". Hoje é contravenção. Nós queremos que seja
crime, porque, de outra forma, os causadores das
destruições poderão destruir toda a fauna, como
foi documentado esta semana na televisão, e com
o pagamento de uma pequena taxa, logo são sol-
tos. Então, o IBDF não tem força para coibir es-
te tipo de abuso. Deverá ser promovida a respon-
sabilidade penal e civil dos servidores públicos
que se omitirem ou negligenciarem em suas	fun-
ções. Esse é um item extremamente avançado que
consta na Constituição espanhola. É a punição da
autoridade por omissão, em relação ao meio ambi-
ente. Lamentavelmente, neste ponto nada foi acei
to pela Comissão Afonso Arinos. Assim, apenas a
lei fixará as transgressões contra o meio ambien
te. A Comissão poderia ter sido mais enérgica e
consignado estes dispositivos no anteprojeto.Ter
minando, o documento da SBPC define alguns itens
que seriam bens da União, entre os quais as fai-
xas marinhas, lagoas e lagos, etc., conseguiu
que parte desses itens entrassem no anteprojeto
da Comissão. Houve uma grande polêmica se as gru
tas deveriam ser ou não incluídas. Pediu-se às
Entidades Protetoras de Grutas que se manifestas

12	 13



sem e isto não foi considerado no documento Afon
so Arinos. A fauna é do Estado na forma da lei -
A lei vai definir as condições em que o Estado
pode ceder este direito ao cidadão e nestas con-
dições está embutida toda uma legislação que po-
de abrir ou fechar a caça, conforme as condições
ecológicas ou situações especiais.

Este á o documento da SI3PC que eu proponho
seja discutido hoje à tarde, após modificações
que seja a base para a nossa proposta à Assembi
ia Constituinte.

Nestes minutos que me restam, gostaria de co
mentar alguma coisa relativa à estratégia que oo
demos usar para colocar coisas	como estas na
Constituição. Em primeiro lugar, uma discussão
objetiva para que possa sair alguma coisa concre
ta, sem que se perca muito tempo em divagaç5e
qúe não conseguem ser consuostanciadas Em segui
da, precisamos motivar os candidatos para que se
comprometam com as idéias do meio ambiontc e
sua conservação. Finalmente, quando estivermos
com os membros da Assembléia Constituinte tere-
mos que trabalhar ao pó do ouvido para tentar in
fluí-los, porque senão, eles vão tirar	vario
itens dos documentos preliminares. Agora, existe
um grande poder econômico que tem interesse	em
que não seja dada muita ênfase ao meio	ambien-
te na Constituição Brasileira. É uma etapa que
vai começar após a eleição. Vamos tentar influir
os deputados da bancada mineira na Câmara Fede-
ral. E aqui, devo dizer que estou extremamente
desanimado e a não ser que dispendamos um esfor-
ço muito grande, não teremos muita chance.

Fiz uma pesquisa nos últimos cinco dias com
os meus filhos. Gravamos um "tape" de todos os
programas eleitorais no horário de 20:30 horas.
Anotei tudo que cada candidato falou. Tenho a re
lação, em ordem de frequência, dos itens dos pró
gramas dos 65 candidatos à Assembléia Constitui
te pelo Estado de Minas Gerais, conforme pronunJ
ciamentos feitos na televisão nos dias 20, 22,23

14

e 24 de setembro deste ano. Agradeço ao Paulo e
ao Eduardo que me ajudaram neste trabalho bastan
te chato.

A rigor não precisaria ler, mas como todos
são curiosos, vejamos o que consta dos programas
destes 65 representantes:

1 - Educação
2 - Saúde
3 - Democracia
4 - Valorização dos Municípios
5 - Segurança
6 - Habitação
7 - Liberdade
8 - Combate à fome
9 - Justiça

10 - Valorização dos Operários
li - Justiça Social
12 - Proteção dos Velhos (aposentados)
13 - Melhores condiçôes de trabalho
14 - Aposentadoria com 20 anos para professo-

res
15 - Décimo terceiro salário
16 - Honestidade
17 - Combatea miséria
18 - Valorização do servidor público
19 - Transporte
20 - Eletrificação
21 - Salário digno
22 - Defesa da mulher
23 - Dignidade
24 - Moralização
25 - Cadeia para os corruptos
26 - Combate às drogas
27 - Autonomia sindical
28 - Agricultura
29 - Melhoria de vida
30 - Defesa da propriedade privada
31 - Defesa da cultura
32 - Defesa da tradição
33 - Defesa dos valores mineiros
34 - Defesa da autonomia do estado
35 - Defesa do plano cruzado
36 - Defesa do menor abandonado

15



27 - Nacionalismo
28 - Soberania
39 - Justa distribuição de rendas
40 - Saneamento
41 - Abastecimento
42
	

Irrigação
43 - Fundo de exaustão
44 - Contra carreirismo politico
45 - Contra discriminação
46 - Contra marginalização
47 - Redenção dos vales do Jequitinhonha, Mu-

curi e São Mateus
48 - Mecanização da lavoura
49 - Cooperativas agrícolas
50 - Seriedade no trato da causa pública
51 - Independência do Triângulo e do Alto Pa-

rana iba
52 - Amor
53 - Fraternidade
54 - Virtude
55 - Não violência
56 - Reforma tributaria
57 - Reforma agrágria
58 - Bem estar social
59 - Combate às bandalheiras
60 - Diretas já

Notem, meus amigos, que 65 candidatos à Assem
bléia Constituinte descobriram 60 problemas do
Pais, com a maioria dos quais estamos de acordo.
Porém, nenhum se lembrou do problema ambiental.
Não existe um só item relativo a coisas como po-
luição, anicefalia causada por agrotóxicos, des
truição da Floresta Amazônica, destruição da flo
ra e da fauna. Por isso, estou especialmente de-
cepcionado com nossas chances de conseguir que
essa turma leve alguma coisa para a Constituinte
e, ao mesmo tempo, nos faz ver que devemos fazer
um esforço enorme para conseguir que isso aconte
ça.

Mas eu tenho uma noticia agradável para esta
Casa, porquetambém anotei dados relativos aos
candidatos à Assembléia Estadual. Setenta e dois

candidatos falaram mais ou menos esses mesmos
itens. Eu anotei 4 que tinham depoimentos a fa-
vor do meio ambiente. Um deles, Deputado do PMDB -
lamentavelmente perdi seu nome - desejava a pro-
teção dos rios, O Deputado Ferraz Caldas falou
de poluição ambiental. O Deputado Orestes Vieira
falou da preservação das riquezas. E o nosso ami
go Haroldo Lopes da Costa falou amplamente sobre
vários temas, como "ecologia", falou de groó-
xicos, da flora e da fauna, e falou de perto em
favor do meio ambiente. Foram melhores que os de
putados federais. Fiquei decepcionado com o rela
to da Deputada Vera Coutinho, que anunciou 6 pro
blemas que ela acha importantes, entre os quais
não havia meio ambiente. Isso não teria nada de
mais, se não fosse ela Presidente da Comissão de
Estudos Ambientais dessa Assembléia.

Este é um exemplo concreto dessa categoria de
políticos, que felizmente não estão representa-
dos aqui agora, que usam teses ambientais	para
autopromoção, sem terem interesse real neste fa-
to, mas que nós aqui devemos discriminar, para
não sermos enganados, como no caso que acabamos
de ver, porque se trata de um representante des-
ta câmara na COPAM, e que sequer vai lá. Sei que
existem outros exemplos, mas isso de maneira al-
guma traz demérito a est? PsSeTb1éIa ue organizou es
te Simpósio tão importante.

Mas isso é uma atitude bastante comum em pro
biemas ambientais. Se perguntarmos às pessoas se
são a favor do meio ambiente, da flora e da fau
na, todos são, ninguém é contra. Dizem que são a
favor, mas ninguém faz nada, não gastam um tos-
tão do seu dinheiro ou um segundo do seu progra-
ma de televisão, como vimos nessa amostra bastan
te significativa, de indivíduos que pretendem le
var os anseios populares para a Assembléia Cons
tituinte, mas, que na hora, nem se lembram de
quais são esses anseios, em contraste violento
com os movimentos populares que estamos vendo es
tourar no Brasil. Essas pessoas não estão afina
das com os anseios da comunidade. Felizmente exiã
tem alguns políticos que ainda não deram seu de-
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poimento na TV, mas a estatística é bastante ruim:
mostra que os Deputados Estaduais estão aten
tos aos problemas locais e lembram o meio ambien
te; em contrapartida, os Deputados Federais e Se
nadores estão longe das suas cidades e fogem ao
problema, esquecem o meio ambiente. O pior é cue
estes é que estão na posição de poder colocar na
Constituição itens para defender o meio ambiente.

Finalmente, gostaria de pedir a vocês todos,
ambientalistas e conservacionistas, um esforço,
para que o nosso movimento seja mais objetivo,
mais coerente e para que possamos alcançar mais
sucesso na tarefa de colocar elementos ou coisas
importantes sobre meio ambiente na Constituição
Brasileira. Neste sentido, termino contando uma
pergunta que me fez um repórter: "Professor, co-
mo vai o movimento para a conservação da nature-
za?" O movimento vai muito bem, quem vai mal é a
natureza. Preferia que o movimento estivesE mal
e a natureza estivesse bem.

EXPOSIÇÕES D03 CONVIDA-DOS ESPECIAIS
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MAIUAQJAVE) -.
A Presidência concede a palavra ao Professor Jai
me Costa Santiago, nosso convidado especial.

O SR. CONVIDADO ESPECIAL (PROF. JAIME COSTA
SANTIAGO) - Exmo. Sr. Deputado José Maria Chaves,
Presidente desta Sessão, demais autoridades que
compõem a mesa, Srs. Deputados, meus senhores, mi
nhas senhoras.

Quero, antes de apresentar minha exposição,
agradecer a aula emérita que o Professor Angelo
nos apresentou. Quero dizer, Professor, que nes-
ta oportunidade, muito aprendi, não só pela sua
sapiência, mas, acima de tudo, pelo seu amor	á
causa. Creio que só se constrói amando o que se
pretende construir. Quero, também pedir vênia e
ponderação à Assembléia do Simpósio, porque ve-
nho a Minas Gerais atendendo a vários convites:
do Governador, do Poder Legislativo e de associa
ções de classe. Dentro dessa agenda rígida a que
fui submetido, terei que me ausentar às	quatro
horas da tarde. Pediria ao meu ilustre amigo	e
companheiro, Dr. José Carlos, Presidente do IEF,
que me substitua, delegando a ele todos os pode-
res para os debates que se façam necessários, e
o faço com tranqtlilidade, porque a nossa visão
tem sido aberta e o Dr. José Carlos muito tem con
tribuido dentro da nossa administração. Eu que-
ro, antes de tudo, pedir aos senhores, que sepa-
rem esta administração das questões anteriores.
Depois de dezembro de 85, quando assumimos a Pre
sidência do IBDF, fizemos um esforço para colo-
car este órgão no seu devido lugar, com a preocu
pação única da preservação da natureza, com aju-
da de instituições estaduais. O IBDF, no nosso
entender, está conseguindo avançar dentro desta
concepção nova de desenvolvimento.

Como economista que sou, da linha estrutura-
lista, ligado aos-problemas de recursos próprios,
separado totalmente da economia monetarista, fria
e insensível aos problemas sociais, procuramos,
conjuntamente com engenheiros, agrônomos e biólo
gos, desenvolver essa idéia da conservação da na
tureza ao máximo.
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No encontro de que participei na cidade do
México, depois de duas semanas de estudos inten-
sos, decidimos pela melhoria da qualidade de vi-
da do homem, com melhor educação, melhor vivên-
cia e melhor condição ambiental. Votamos a favor
de um desenvolvimento que signifique maior parti
cipação política da sociedade. Eu diria que esse
desenvolvimento hoje, deve ser entendido, dentro
de uma dimensão maior. Deve ser entendido dentro
de uma dimensão econômica, social, com melhor dis
tribuição de renda, melhor escola, melhor saúde.
E, principalmente, deve ser entendido dentro da
dimensão ambiental que deve ser aplicada no nas-
cedouro do projeto em desenvolvimento, para que
não prejudique as populações ribeirinhas, que não
prejudique, como aconteceu em Cubatão, o nosso
ar, criando problemas enormes para os brasilei-
ros que ali residem. A concepção do plano de de-
senvolvimento deve considerar a dimensão ambien-
tal, exigindo tudo o que for possível, porque o
conhecimento da ciência e da tecnologia já permi
te a sua materialização. No campo do refloresta-
mento houve avanços, evitando os desvios que re-
presentam o uso das florestas pelos guzeiros	e
pelas indústrias de papel. Que eles criem sua
própria demanda, produzindo, através do reflores
tamento, a matéria prima essencial aos seus pro-
jetos e não façam pressão, como estão fazendo ho
je, nas matas nativas, desmatando mais de 1.2001am,
atingindo Mato Grosso e Goiás, para produzir aço
em Minas Gerais.

Em recente reunião, tivemos a satisfação de
ver a reação positiva do empresariado, de ver sua
conscientização, no sentido de que tem que gerar
sua própria oferta de matéria prima e com isso
evitar a ação predatória nas matas nativas. Es-
se é um esforço que estamos fazendo. Pela primei
rã vez, em quase 20 anos de IBDF, estabelecemos
critérios para a Carta-Consulta. Isto não signi-
fica que estes critérios sejam a última palavra.
Devemos corrigi-los e melhorá-los com a critica
do empresariado, das instituições governamentais,

das universidades, para prevenir um futuro melhor.
Mas, o importante é que os critérios já existem.

O resultado das Cartas-Consulta foi publica-
do no Diário Oficial da União do dia 18 de agos-
to. Nada foi feito por detrás do pano.

Discutimos, na abertura democrática, o direi
to de, no reflorestamento, estarmos procurando sã
near e modernizar. Temos um curso em funcionamen
to, cujo diploma será exigido, como documento pa
rã aprovação final de um projeto. Em linguagem
genérica, o chamaremos de projeto econômico, on-
de analisaremos o seu impacto, a sua viabilidade
e suas condições de mercado. Consideramos, nesse
momento, também, as questões de ambiente. Sabemos
que a floresta é a grande protetora da natureza,
porque protege a água, água que é vida, e que, em
qualquer pais do mundo, é necessária a qualquer
projeto de desenvolvimento, do mais simples	ao
mais complexo. E, para a manutenção da vida do
homem e o reparo da natureza, é preciso entender
que floresta não é algo - improdutivo, como algu-
mas pessoas da própria rea do governo entendem.
Ela tem que ser entendida como preservadora	da
natureza e como um segmento da economia que pode
ser usado. E agora utilizo da palavra do pro-
fessor Ângelo, que sempre se refere ao racional.
Para mim, o racional é ecológico e tem bases cul
turais. É preciso ter consciência de que os avan
ços alcançados pelos outros países, nós	também
temos condições de realizar. Contra a ação preda
tória, permitimos uma xploração que respeite a
conservação da natureza. Como diria o professor
Ruskin, deve-se reservar áreas de conservação per
manente para o equilíbrio ecológico da nossa so-
ciedade. É importante dizer que, materializando
aquilo que estamos falando, nós nos inserimos nes
sã luta e reservamos cerca de 60 milhões de cru-
zados que serão aplicados na reposição dos rios,
matas, córregos, que, inclusive no vale amazôni-
co e no território de Roraima, estão a descober-
to.

Mas esta não é uma medida só do IBDF. É preci-
so, também, providências na área de energia, pa-
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rã que se faça a substituição da lenha, na zona
rural, por gás, tal como na zona urbana. Isto de
ve ser feito subsidiado, porque sabemos que a
renda daquela gente é baixa. Há esforços do go-
verno e do IBDF para que as matas permaneçam. Ho
je, esta permanência é de responsabilidade do SE
MA e do IBDF, conjuntamente.

Jamais pensei chegar um dia á Tribuna para uma
defesa tão veemente. Dentro do IBDF, tive que
aprender a vestir a camisa do desenvolvimento fio
restal. Estamos conscientes de que, se, realmen-
te, não fizermos isto, teremos um grande proble-
ma pela frente. Há 24 ou 25 anos atrás, o profes
sor Wenceslau Sobrinho, da Universidade Federal
do Paraná, depois de uma pesquisa feita por sua
equipe, já chamava a atenção para o Nordeste (ho
je estrapola para o Sudeste e o Sul) . Dizia que,
se não tomássemos as medidas necessárias de pre
servação da natureza, teríamos um Saara no Br-
sil. Hoje, estamos com um grupo de pesquisa no
Rio Grande do Norte. Teremos que tomar decisões
necessárias e urgentes. Este problema atinge não
só a região semi-árida, como também o Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas
Gerais. É preciso que façamos alguma coisa em
maior ou menor grau. Assim sendo, estaremos saJ-
vando nossas reservas florestais da ação crimino
sã.

Existe uma serie de incoerências que nao quero
aqui repetir. Existem portarias que contrariam De
cretos e que não se justificam, no Instituto de
Desenvolvimento Florestal. Existe a criação	de
Parques Nacionais através de Decretos, mas não
existe a demarcação ou indenização. Estamos, ho-
je, fazendo grande esforço, inclusive com rela-
ção à Serra do Cipó, para solucionar a situação.
Conseguimos indenizar cerca de 50%. Encaminhamos
um recurso à Delegacia de Minas Gerais, já que
estamos impossibilitados de fazer indenização. Va
mos ter que entrar em juízo pois é o único cami-
nho para solucionar este problema.

Outro problema a ser considerado é com relação à
Reforma Agrária. Não somos contra esse institu-

to, mas não podemos, no afã de antecipá-lo, con-
siderar a floresta como algo improdutivo. Por is
se visitamos o Presidente do INCRA para discutir
mos e evitar que se desmatem.

Portanto, creio que o nosso esforço deve ser
no sentido de fiscalizar o desenvolvimento flo-
restal, ou o desenvolvimento nacional, numa con-
cepção nova, não monetária. Não que a moeda não
seja importante. Mas é importante evidenciar o
lado essencial da sociedade e o desenvolvimento
do seu bem estar em condições ecológicas favorá-
veis. É preciso começar a luta considerando-se a
dimensão econômica, a dimensão social e a dimen
são ambiental. É preciso deixar de lado a corren
te que só pensa nos resultados monetários ou na
contabilidade social, aquela que demonstra o in-
cremento do produto. - O produto é importante, mas
se não há participação e o investimento em quali
dade de vida, se não há o respeito à conservação
na natureza e se não há fluidez política, o de-
senvolvimento sócio-econômico não é representati
vo política ou ambientalmente.

Por isso é que estamos conclamando todas as
unidades governamentais que têm "interfaces co-
nosco num esforço conjunto, para que possans coe
tribuir para o desenvolvimento florestal do país,
para conservação da natureza e do patrimônio cul
tural.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ ,1UA QIAVFS)-
A P residência tem a honra de conceder a palavra
ao Dr. Roberto Messias Franco, Secretário Espe-
cial do Meio Ambiente, nosso convidado especial.

O SR. CONVIDADO ESPECIAL (PROF. ROBERTO MES-
SIAS FRANCO) - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Jo
sé Maria Chaves, Exmo. Prof. Angelo Machado, de-
mais autoridades, meus amigos presentes.

Tendo já uma parte considerável da minha vi-
da profissional ligada ao trabalho da proteção do
meio ambiente, gostaria de lembrar uma coisa: há
li anos atrás, em 1975, nesta mesma sala, tive-
mos o prazer de organizar um ciclo de debates so
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bre o meio ambiente, promovido pela Presidência
desta Assembléia Legislativa. Qual não foi a sur
presa dos organizadores ao ver que mais de 1.500
pessoas se inscreveram. Demonstrava-se ali que
existia campo para se lançar a semente dessa dis
cussão.

Em 1973, iniciavam-se no Brasil as primeiras
preocupações institucionais com o meio ambiente;
em 1975, por iniciativa do professor José Israel
Vargas, criava-se o primeiro embrião do trabalho
de meio ambiente institucional no Estado, que já
contava com aqueles que trabalham no Centro de-
Conservação da Natureza.

A partir dai, muita coisa mudou. Não tinhaiïs
lei, não tínhamos instituições. Tínhamos apenas
uma população em busca de um caminho para preser
vação do meio ambiente. Hoje temos as leis, te-
mos as instituições, temos a população motivada.
No momento, encontramos o País imerso em tr gran
des dividas: a nacional, a divida externa e a
vida ecológica. Dívida ecolo q ica que e	traduz
também, muitas vezes, em dívida social, porque
faz com que os peixes desapareçam, que as árvo-
res dêem menos frutos e, que as pessoas passem a
dispor de um patrimônio natural cada vez menor.
Falta o quê? Qual é a nossa tarefa? Qual a tare-
fa das autoridades e a da população diante de uma
nova Constituinte? Falta, certamente, pavimentar
o caminho que só poderá ser construído com a par
ticipação de toda a população.

Temos que descobrir o direito à qualidade de
vida na Constituição do País que queremos para
as gerações futuras. Este será dado, sobretudo,
no cenário onde a vida se desenvolve, a natureza
e a cultura brasileira, que vemos cada vez mais
comprometidas pela ganáncia daqueles que, certa-
mente, não se preocupam com o bem estar da popu-
lação. Estarrecedor, entretanto, é ouvir as pala-
vras do Professor Ângelo Machado quando mostra
que muitos daqueles que querem representar esta
população, talvez estejam à altura de fazê-lo.

Lembramos ainda a questão de verbas para	a
preservação da natureza. Meio ambiente é pobre

em dinheiro e em decisões. De acordo com o dita-
do de que sempre é melhor prevenir do que reme-
diar, temos que planejar e isto consta do Ante-
projeto da Constituinte da Comissão Afonso Ari-
nos. A maneira legal é incluir na Constituição a
necessidade de uma verba, fazer com que o plane-
jamento passe a fazer parte da história do Bra-
sil.

Devemos fazer um planejamento em função da
dignidade que queremos adotar para o Brasil que
é diferente de todos os Países do mundo. Esta Cons
tituinte terá que prestar muita atenção ao proje
to do futuro da Nação Brasileira, sobretudo por
que os interesses alienígenas não são consonan-
tes com os nossos. A Constituinte que nós quere-
mos tem que ser, sobretudo, comprometida com os
brasileiros. No capitulo da Comissão Afonso Ari-
nos, intitulado meio ambiente, afirma-se que é
necessária uma preocupação maior com o patrimó-
nio do Pais. A nossa grande oportunidade para de
fendê-lo serão as próximas eleições. Como eleito
res, devemos defender o patrimônio, aperfeiçoá-lo
e aumentar o espaço dado ao meio ambiente na no-
va Constituição.

Em breves palavras, era isso que queria di-
zer. Agradeço à Assembléia Legislativa e ao Sim-
pósio que me ofereceram esta oportunidade. Muito
obrigado.
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INTERVENÇÕES DOS DEBATEDORES



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES)- A partir de agora passaremos a ouvir nos-
sos debatedores.

A Coordenação do Simpósio solicita à Presi-
dência que cada um dos debatedores registre sua
fala em 10 minutos, para que possamos ter tempo
suficiente para os debates.

Com a palavra o Dr. José Cláudio Junqueira
Ribeiro, Superintendente do Meio Ambiente da Co-
missão de Política Ambiental - COPAM.

O SR. DEBATEDOR PROF. DR. JOSÉ CLÁUDIO JUN-
QUEIRA RIBEIRO) - Sr. Presidente da Mesa, meus
senhores, minhas senhoras.

Depois de tão brilhantes discursos proferi
dos por meus ilustres antecessores,acho que pou-
co me resta a falar, do ponto de vista teórico,
do problema Meio Ambiente e Constituinte. Permi-
to-me colocar algumas questões, talvez mais ori-
undas dos problemas que me causam ansiedade
frente da Superintendência do Meio Ambiente da
Comissão de Política Ambiental - COPAM. Como já
foi dito, a questão do meio ambiente é bastante
recente. Teve seu primeiro grande foro em Esto-
colmo, em 1972. É certo que a próxima Constitui-
ção aborda temas que nunca foram contemplados,
como o meio ambiente e a exploração de recursos
naturais. Serão de fato temas novos na Constitui
cão.

A questão do meio ambiente, a partir da dis-
cussão em Estocolmo, irradiou-se para outros pai
ses, inclusive o Brasil. Todos nós vimos os seus
reflexos a nível federal, pela criação de um or-
ao - o SENA -, pela criação de orgãos estaduais
do meio ambiente, como a COPAM, em Minas Gerais
(1977) e estamos assistindo à criação progressi-
va de Conselhos Municipais de Defesa ao Meio Am-
biente. Ainda que eu ache que, na maioria das ve
zes, somos colonizados no plano das idéias, a
questão ambiental veio,para o Brasil, com a ima-
gem do problema que o mundo desenvolvido tinha
arE prioritária a questão da poluição industri-
al. Isto era a realidade deles. Embora isso acon
tecesse aqui, no eixo Rio-São Paulo e na	Bacia
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do Paraíba do Sul, não era realmente para a gran
de maioria das regiões brasileiras. Mas, isso
veio como prioritário, inclusive, nos documentos
legais. A nossa Lei 1.772 espelha uma grande pre
ocupação com a questão da poluição industrial,
quando sabemos que a questão ambiental é () pon-
to mais abrangente.

Podemos recorrer a outros iocumentos, os
quais reconhecidamente equilibram o assunto, co-
mo a Lei 6.938/81, que estabelece o princípio da
obrigação de o poluidor e predador indenizar PE1S
danos ambientais. Temos também a Lei 7.347/85, a
chamada "Lei Sarney", que disciplina a legisla-
ção de reparação ambientai. Ambas representaram
um grande avanço.

Como disse o Professor Ângelo Machado, docu-
mentos ambientais temos o bastante, temos até
uma razoável coletânea de leis ambientais. O fa-
to é que o problema da questão ambiental não se
atém unicamente à elaboração de leis. Como	foi
bem colocado, há leis que "pegam" e há	aquelas
que não "pegam". Infelizmente, as leis	ambien-
tais não vêm "pegando" muito bem.

Como o professor disse, a inclusão da ques-
tão ecológica na Constituição é muito importan-
te. O dano ambiental, além de ser um problema le
gal, terá, inclusive, caráter constitucional. As
sim, nos parece importante que a nova Constitui-
ção Brasileira contenha especificamente	alguns
tópicos sobre o, meio ambiente. No entanto, não
me parece suficiente, como foi lido no Documento
Afonso Arinos, que se diga que todo cidadão tem
direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado. Recorrendo às Constituições anterio
res, constatamos que o cidadão tem uma série de
direitos, que não lhe são realmente assegurados.
Desta forma, acho suficiente termos apenas o tex
to da Constituição. Mais do que isso, é preciso
haver mudança de mentalidade, é necessário que
haja um maior engajamento do constituinte com a
questão ambiental.

A propósito, não acredito que a questão ambi
ental esteja restrita a um único tópico.	Acho

fflÁ

que o compromisso com a ecologia tem de estar
presente nos diversos itens da Constituição,tais
como a política energética, a reforma agrária, o
uso do solo, a irrigação, enfim, todas as maté-
rias que se correlacionam.

O Professor Ângelo e seus dois filhos fize-
ram uma pesquisa em Minas Gerais nestes 5 dias,
mostrando que, apesar de se saber que esta é uma
grande preocupação do povo, o assunto não	foi
tratado prioritariamente por parte dos	nossos
candidatos.

Outra questão para debate, seria a descentra
lização dos orqãos responsáveis pelo meio ambien
te. Não acredito que um órgão ambiental localiza
do no centro da cidade de Belo Horizonte vá re-
solver os problemas ambientais do Estado. A ques
tão ambiental deve passar por uma discussão
participação bastante ampla da comuridade,	onde
vários segmentos participem, através cia sua re-
presentação na Assembléia Legislativa, de asso-
ciações e entidades de classe, prefeituras e mes
mo do próprio cidadão. Assim sendo, a	formação
se daria a nível local, porque é no	município
que as coisas acontecem. Isso determina tambeip
que passemos pela reforma tributária. Não enten-
do como o município se dotaria de uma estrutura
em termos de recursos humanos e físicos para re-
solver os problemas, sem passar pela reforma tri
butária.

Observa-se que, nas Constituições	anterio-
res, a questão ecológica estava incluída nos tó-
picos que tratam de recursos minerais e	vege-
tais, cuja administração é de competência do Go
verno Federal. Isso, dentro do regime em que vi
Víamos, fazia muito sentido. Particularmente,
flao entendo como poderemos equacionar os proble
mas ambientais com esta centralização.

Na Superintendência da Copasa causam, às ve
zes, perplexidade algumas discussões, como, na
semana passada, a da Câmara de Minerais, onde
discutia-se sobre a questão do poder do minera-
dor. Q minerador tem um decreto de lavra, um ti
P0 de concessão que nem o Poder Judiciário pode
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embargar; somente o Executivo poderia	retirã-
la. A impotência do Estado, do município e	do
Poder Judiciário frente ao poderio do Execut-
vo, no controle dos nossos recursos naturais. A
aplicação de leis eficazes, em termos de prote-
ção e conservação do meio ambiente, deve respei
tar a questão da propriedade.

Um exemplo de legislação ambiental é a ques
tão dos agrotóxicos. Parece fundamental que, a
questão da participação dos municípios, dos Es-
tados, a própria descentralização do Governo Fo
deral, a reforma tributária e a discussão do di
reito, não tenha apenas mais uma Constituição.
importante que ela seja cumprida. -

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSE MARIA CHA-
VES) - A Presidência concede a palavra ao Dr. Jo
sé Carlos Carvalho, Presidente do Instituto Esta
dual de Florestas.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS CARVALHO)
Exmo. Sr. Presidente José Maria Chaves, Presiden
te desta Sessão Especial da Assembléia Iegislati
vã, Srs. Deputados, demais componentes da Mesa,
meus senhores e minhas senhoras.

Gostaríamos de aproveitar o flOSSO tempo, ci-
tando uma frase do eminente estadista Tancredo
Neves, quando, examinando o processo Constituin-
te e a Nova Constituição, afirmava clara e inso-
fismavelmente que "a liberdade é um valor	mais
importante do que a ordem."

Entendemos que, sem a manifestação mais pura
e mais autêntica da liberdade, que garante à so-
ciedade e ao povo brasileiro o direito de se or-
ganizar e de expressar a sua opinião, não se po-
derá exercer o que há de mais importante numa so
ciedade democrática, que é o do direito legítimo
das pressões com relação às formulações políti-
cas e o controle do Estado por parte dos cida-
dãos.

Entendemos ainda que o Brasil, no momento a-
tual, sem permitir a mais ampla organização da
sociedade, sem permitir que os brasileiros pos-
sam se manifestar, não conseguirá cumprir os dis
positivos existentes que não estão sendo cumpri-

dos. Por isso, é fundamental que essa liberdade,
sobrepondo-se a qualquer outro valor do Direito
Constitucional na Nova Constituição, possa asse-
gurar o mais livre direito de cidadania a todos
os brasileiros, através do qual iremos manifes-
tar as nossas opiniões e cobrar dos governos os
rumos que a sociedade considera mais adequados
para a gestão do Estado.

Gostaríamos de repassar alguns pontos	aqui
já citados, mas que consideramos importantes.

Os estudos recentes da Comissão Afonso Ari-
nos deixam claro que teremos um espaço específi-
co na Nova Constituição no que diz respeito ao
meio ambiente. Mas, vale insistir que, além des-
sa intenção, é fundamental que fique explicitado
num processo Constituinte que uma Constituição
moderna e democrática não poderá olvidar a ques-
tão do meio ambiente.

Vaie a pena citar a questão do centralismo
que caracteriza a administração pública dos re-
curso_- naturais e do meio ambiente no Brasil. Sã
hemos que á privativo da União o direito de le-
gislar em matária atinente aos recursos da natu-
reza, especialmente os florestais.

Não será possível o livre exercício da cida-
dania se o Poder Público, centralizadamente, es-
tabelecer a vontade da Nação. Mesmo sendo repeti
tive, relembramos aqui um outro ponto para exame
e consideração dos senhores, relativo à questão
da função social da propriedade que não tem pas-
sado de uma mera intenção em todos os textos
constitucionais escritos neste país. Nós não ire
mos estabelecer regras adequadas com relação
preservação de recursos no meio ambiente do Bra-
sil, sem explicitar, claramente, a limitação ao
uso do direito da propriedade quando da utiliza-
çao dos recursos naturais. Temos hoje dispositi-
vos na legislação ordinária que regulam o uso
dos recursos naturais. Temos, inclusive, instru-
mentos e dispositivos que regem o direito da pra
priedade que não têm amparo constitucional. Pre-
cisamos examinar esta questão para que a	nova
Constituição e, depois dela, a legislação ordiná
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ria que virá, possam estabelecer mecanismos ade-
quados que garantam efetivamente a utilização
dos recursos naturais.

Sabemos que não se podem estabelecer os mes-
mos dispositivos legais para as áreas de recur-
sos naturais e as de preservação permanente. Es-
se seria um ponto para se discutir na fase de de
bates.

A discussão á também importante para que não
nos enganemos na próxima Constituição, estabele-
cendo um Capítulo sobre o meio ambiente, sem que
a questão ecológica permeie os demais dispositi-
vos constitucionais.

Não vamos encontrar solução para o problema
da conservação dos recursos naturais no Brasil
mesmo escrevendo um capítulo sobre meio ambiente
na Carta Magna, se permitirmos um capiLulo refe-
rente à ordem econômica descomprometido com a
conservação da natureza,a tendência é nos trans-
formarmos em meros exportadores de materias pri-
mas básicas. Por fim, é fundamental no Processo
Constituinte que o País está vivendo, discutir o
próprio papel do Estado Brasileiro.

Hoje, somos um país que produz aço e fertili
zantes. Somos, por outro lado, um Estado que dei
xa 7 milhões de crianças sem escolas, que defron
ta de novo com a questão da saúde pública, inclu
sive com doenças tropicais já consideradas extiFi
tas. Este é um Estado que não supre os órgãos pú
blicos dos recursos necessários para realização
da sua própria missão Institucional. Consideran-
do que os órgãos públicos, numa sociedade demo-
crática, devem representar a "interface" entre o
Estado e os cidadãos, não é possível	continuar
num clima em que os assuntos do mais relevante
interesse não sejam lembrados. Sem querer discu-
tir o mérito mais profundo desta questão, sabe-
mos que o sistema SIDERBRAS acaba de ter um pre-
juízo líquido de 17 bilhões de cruzados, equiva-
lentes a 17 trilhões de cruzeiros. Se	somarmos
todo o dinheiro à disposição dos organismos res-

ponsáveis pela conservação do meio ambiente,eles
não têm sequer 1% destes recursos mencionados,
para realizar sua missão.

Gostaria de agradecer a atenção de todos e
tenho certeza de que a fase de debates será enri
quecida com as considerações dos que aqui se en-
contram.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES - A Presidência tem o prazer de conceder a
palavra ao Dr. Oswaldo Wenceslau Silva, Presiden
te da Federação Mineira de Pesca e Desportos Sub
aquáticos.

O SR. DEBATEDOR (DR. OSWALDO WENCESLAU SIL-
VA) - Meus companheiros e companheiras na	lu-
ta pelo Meio Ambiente.

Falar de meio ambiente vem se tornando cada
dia mais difícil. São tantas as agressões à natu-
reza, e absurdos os crimes cometidos, que o pró-
prio conservacionista incorre em erros lamentá-
veis.

Quando se fala que a área do	desmatamento
quase dobrou em 1985, foi esquecido o fato	de
que se plantou grande quantidade de	eucaliptos
para carvão, em áreas de campos e cerrados, onde
nada existia. Deixou-se a realidade verdadeira
para usar os falsos artifícios, pois cortaram-se
arvores cultivadas para esse fim.

Fala-se na mortandade de peixes em consequên
cia da poluição, porém esqueceram-se de milhares
de pescadores profissionais e maus amadores que
varrem os rios com suas redes de espera e cacei-
as: das lagoas ribeirinhas que estão sendo esgo-
tadas por empresas pesqueiras, que não se	aca-
nham em mostrar seus crimes na televisão, apa-
nhando filhotes que deveriam voltar aos rios pa-
ra povoá-los. Foram esquecidas as barragens hi-
dro-elétricas, construídas sem escadas para que
o peixe complete sua viagem migratória, que lhe
permitiria a desova. Esqueceu-se da obrigação
que essas hidro-elétricas teriam de construir es
taçoes de piscicultura para remediar os erros co
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metidos. Esquecem ainda, que as próprias hidro-
elétricas que mantém um nível regular das OL'S,
imedcm que as enchentes voltem às lagoas
para buscar os alevinos que povoariam os rios.

Vemos criticas à extração indiscriminada dos
nossos recursos florestais, porém foi esquecida
a necessidade do reflorestamento com espécies na
tivas, como se faz no mundo inteiro. A extração
da madeira é uma necessidade, porém em países ci
vilizados, somente as árvores marcadas prêviamen
te são abatidas e, para cada árvore derrubada,e
feita uma reposição condizente com a necessidade
para que haja a manutenção da vida animal e vege
tal. Também foi esquecido o fato de que as mar-
gens dos nossos rios já não possuem arvores	e
que nenhuma reposição foi feita. Quanto à flo-
ra e fauna, hoje sim, são raras as espécies que
antes eram fartas,justamente porque não tem havi
do reposição e as tentativas que fizemos, anun-
ciando gratuitamente o plantio de árvores e o re
povoamento dos rios com espécies nativas, pela o
peração arrastão, não foram levadas em conta.

Quando se diz que nos Estados Unidos pode-se
percorrer o pais da costa leste a oeste, em meio
a reservas protegidas pelo governo, esqueceu -se
que, justo nos Estados Unidos, houve a maior des
truição de todos os tempos,quando da marcha pari
o oeste. Qualquer pessoa quepercorra os Estados
Unidos de costa a costa verá que tudo que exis-
tia, primitivamente, foi destruído e substituido
por monoculturas, o que, sem dúvida, prejudica
também a vida animal. Se o brasileiro vem erran-
do, os americanos erraram muito mais pois,sem dú
vida, são um povo rico, porém não mais civiliza-
dos do que nós.

Quando se fala de Cubatâlo, se esquece de que
o erro está na lei que permite favelas e núcleos
residenciais dentro do complexo industrial. Por
força de lei, a população deveria morar distante
das chaminés. Esperar do povo esta tendência é
demais, pois só mesmo alguns povos europeus che-
garam expontaneamente a essa conclusão.
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Finalmente, chamam-se de	ígrotõxicos os de-
fensivos agrícolas, feitos para defender os ali-
mentos dos insetos que existem em excesso	por
falta de pássaros que os comiam. Pássaros	que
são apanhados, presos em gaiolas e até	exporta
dos. Os defensivos agrícolas se transformam om

rotóxicos, matam as aves, até mesmo os homens,
exatamente porque as leis permitem a venda indis
criminada e seu uso por pessoas imcompetentes e,
até ignorantes de seu mal.

Nossas leis deveriam punir com prisão os di-
rintes de indústrias poluidoras, os desmatado
res, os pescadores criminosos, os caçadores de
jacarés, de pássaros e até minhocuçus, que exis-
tem para fertilizar a terra. Isto sem falar das
empresas que vendem defensivos agrícolas para
leigos e aqueles que estão deixando nossos rios
e lagoas exauridos, pois a pesca profissional,em
águas interiores, só é praticada no Brasil. Ate-
mesmo na África, a pesca interior é objeto de es
porte e turismo, nunca para comercialização.

Prendemos e julgamos um homem que praticou
um crime de morte e que, muitas vezes, era um ci
dadão pacato, que matou em defesa de sua família
ou de sua vida, porém assistimos impassíveis in-
dústrias destruirem os rios, como ocorreu no ca-
so do Paraibuna, onde foi destruida toda a vida
aquática e ribeirinha e, consequentemente, vidas
humanas do rio. Depois de cometido o crime, man-
dam construir maravilhosos sistemas anti- polui-
ção e, ao invés de cadeia, recebem aplausos do
governo e do povo.

Depois de poluir o Rio São Francisco durante
16 anos, e depois do crime do Paraibuna, a Compa
nhia Mineira de Metais construiu um dispositivo
que custou na época 16 bilhões de cruzeiros.Cons
truiu, não porque houvesse a consciência de uma
obrigação, mas sim, porque, com o crime da mesma
empresa em Paraibuna, os dirigentes já estavam
ficando politicamente mal vistos. Não se deveria
nunca permitir a instalação de uma indústria sem
que fossem tomadas providências contra futuras
poluições. A autorização governamental, para que
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mem. A criança deverá receber informações de co-
mo preservar o meio ambiente e de como preservar
as riquesas naturais. Esse curso deverá constar
do "curriculum" escolar até o final dos estudos
universitários, já que estamos vendo, cotidiana-
mente, entre elementos de cursos superiores, ver
dadeiros destruidores do meio ecológico. Consci
entizar o homem de suas obrigações para com	o
meio ambiente é bem mais fácil que puni-lo.

Já participei, e com muita honra para mim,de
reuniões semelhantes a esta, onde todos estavam
preocupados com a defesa do meio ambiente.porém,
em sua maioria, os resultados finais sempre fo-

i .	ram para o fundo das gavetas.
Vamos ver agora, com a nova Constituição, se

o que aqui foi dito e falado será aproveitado,pe
lo menos em parte. Devemos lembrar que Minas Ge-
rais é um dos Estados mais ricos em águas inte-
riores, que estão aguardando a ação dos orgãos
competentes, estaduais e federais, para o repo-
voamento de espécies nativas.

E, encerrando minha participação nesse Simpó
sio, quero esclarecer que somente sobre a vida
dos peixes e preservação dos rios, já publiquei
10 livros. Edito uma coluna de pesca no "Diário
da 'Tarde" e sou o editor responsável da Revista
de Pesca, em seu número 86. Enfim, fiz, faço	e
farei tudo que estiver ao meu alcance para	que
um futuro mais esplendoroso surja para	nossos
rios, nossas florestas e nossos peixes.

a indústria iniciasse seus trabalhos, só deve-
ria ser permitida após exames técnicos.

Deveríamos ter leis que punissem com prisão
os responsáveis por poluição, por pesca crimino-
sa, por caça de animais em extinção e no defeso,
mesmo para fabricantes de álcool que atiram vi-
nhoto aos rios. Deveriam ser presos também aque-
les que adquirem pés de veados,olhos de boto,cin
tos e bolsas de jacarés e carnes de caça.

Um certo restaurante de Belo Horizonte vende
abertamente carne de paca, capivara, tatu, jaca-
ré e veado e tem o dispiante de "enganar" as au-
toridades, alegando que têm criações desses ani-
mais. Mantém, para tanto, animais presos, o que
por si só já é um crime, a fim de acobertar as
compras que fazem dos caçadores profissionais.

Nossas leis de proteção à natureza, infeliz-
mente foram feitas dentro de escritórios. Na ver
dade foram feitas com a melhor das intenções, po
rem quem as elaborou, pouco ou nada sabia a res-
peito.

Assim, eu espero que numa próxima reunião se
tenha a indispensável presença de fazendeiros,ca
çadores, pecuaristas, pescadores, industriais,
biólogos, reflorestadores e todo e qualquer ele-
mento que tenha realmente perfeito conhecimento
dos crimes contra o meio ambiente.

A falta de assessoria dos nossos dirigentes
é de tal ordem, que cito aqui como exemplo absur
do de imcompeténcia, as palavras do Superinten-
dente da SUDEPE, senhor Djacy Magalhães, numa en
trevista à revista AFINAL de 26 de agosto de
1986, página 47, quando disse textualmente: "Se
o projeto agrícola é indispensável para alimenta
ção do homem e se não puder ser executado sem
prejudicar o boto, prefiro que o boto morra".Fal
tou a S. Exa. alguém para lhe dizer que não te-
mos o direito de exterminar uma espécie animal.
Temos, sim, a obrigação de estudar o problema de
modo que não morram nem o animal e nem o homem.

Na nova Constituição todos esses fatos deve-
rão ser levados em conta, para que não destrua-
mos o meio ambiente e, consequentemente, o	ho-
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PROPOSTAS

Acreditamos que na nova Constituição devam
ser elaboradas leis que atendam diretamente aos
sérios problemas ecológicos que o país vem en-
frentando, especialmente nas áreas ligadas à pes
ca, à caça e ao desmatamento.

a) O plantio de eucaliptos como cultura des-
tinada à fabricação de papel ou carvão de
verá ter, pelo menos, uma terça parte de
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essências nativas. Estas só poderão ser a
batidas após 20 anos de plantio e tão so-
mente as árvores marcadas para o abate,
por técnicos especializados.
Exigir na legislação contra a poluição
que os culpados paguem uma multa cem ve-
zes o prejuízo estimado, além de julgamen
to e prisão de acordo com a gravidade do
fato.

c) Tornar obrigatório ás usinas hidro-elétri
cas, o esgotamento das lagoas ribeiri-
nhas, para que os alevinos retornem aos
rios na impossibilidade desses pequenos
peixes serem apanhados com redes e recolo
cados em seu "Habitat" (Operação Arras-
tão).

d) Tornar proibida a pesca - de rede a amado-
res e profissionais em guas interiores e
impedir que o orgao especializado(SUDEPE)
forneça novas licenças aos profissionais.
As licenças atuais devem caducar em três
anos.

e) Proibir a pesca interiorana em rios e lã
goas ribeirinhas por empresas pesqueiras.

f) Tornar obrigatória a construção de esca
das de peixes em novas usinas hidro-helé-
tricas e de estações de criação de espé
cies nativas nas usinas já existentes.

g) Proibir, sob pena de prisão, o abate	de
árvores ribeirinhas.

h) Proibir, à excessão do eucalipto, do "pi-
nus elioti" e do "pinus andurenses", a mo
nocultura sistemática, respeitando-se
proposto na alínea "A".

i) Tornar obrigatória às indústrias, a cons-
trução de residências para os trabalhado
res, em locais distantes do núcleo indus-
trial.

j) Determinar que o uso de defensivos agríco
lãs seja feito somente sob a supervisão e
responsabilidade de agrônomos especialisados, que apresentem "curriculum" comprova
do e estágio na especialidade.
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Recolher à Delegacia de Polícia, para a-
guardar julgamento, todo aquele que com-
provadamente faça qualquer agressão ao
meio ambiente.
As nultas aos infratores deverão ser cal
culadas levando em conta o prejuízo esti-
mado e mais dez salários mínimos, sendo
dobradas em caso de reincidência. O paga-
mento desta multa não livrará o infrator
da prisão.
O alvará de funcionamento de qualquer in-
dústria só poderá ser dado após exame de
técnicos que constatem o cumprimento das
exigências quanto aos serviços anti-polui
ção. Esses técnicos sofrerão as sanções
da letra L, e caso de mal cumprimento do
dever.
Proibir o funcionamento de	restaurantes
que vendam carne de caça e peixes	flu-
viais em época de defeso.
Proibir igualmente as peixarias de vender
peixes fluviais na época do defeso. Esta
proibição deverá ser estabelecida com
dois meses de antecedência pelo órgão com
petente.

p) Cada Estado da União deverá ter um Depar-
tamento especializado em problemas de pes
ca, uma vez que, até o momento, as leis
para o assunto se referem à pesca maríti-
ma.

q) O Departamento Estadual especializado po-
derá proibir a pesca em ambiente e época
que achar conveniente.

r) As importâncias arrecadadas para controle
da pesca, abate de árvores e concessões
recebidas, deverão ser revertidas ao erá-
rio estadual.

s) As Polícias Estaduais, o Exército, a Mari
nha e qualquer poder constituído poderão
recolher os infratores às Delegacias, on-
de aguardarão julgamento. Os infratores
liberados por "habeas corpus", deverão se
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apresentar semanalmente em juízo, até que
sejam liberados ou cumpridas as penas que
lhes forem impostas.

t) Caberá ao órgão competente, federal ou es
tadual estabelecer pesos mínimos dos pei-
xes a serem comercializados.

Isto,porque tivemos oportunidade de ver, há duas
ou três semanas, um frigorífico de Belo Horizon-
te vendendo um peixe chamado Corumatã, que pouca
gente conhece aqui dentro,a não ser os presiden-
tes de clube que aqui estão presentes. Corumatã
de 100 gramas, quando esse peixe alcança 15 qui
los. Dourado de 100 gramas, quando ele alcança
até 35 quilos. Absurdos como esses vêm sendo co-
metidos contra o nosso meio ambiente.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência, por solicitação da coorde-
nação do Simpósio, pede aos senhores expositores
que se atenham ao prazo de 10 minutos, sem que-
rer com isso cercear a palavra de ninguém.

A presidência concede, com muita honra, a pa
lavra ao Dr. Cláudio Antônio Noschese, membro da
Associação Brasileira de Caça.

O SR. DEBATEDOR (PROF.CLÁUDIO ANTÔNIO NOSCHE
SE) Exmo. Sr. Deputado José Maria Chaves, auto
ridades presentes, companheiros de debates e pró
postas, público presente.

Gostaria de dizer, em primeiro lugar, que é
uma grande honra e uma oportunidade talvez nova
no Brasil, que uma associação de caça possa par-
ticipar, sugerir e debater assuntos ligados à
fauna e ao meio-ambiente. Gostaria, antes de mi
ciar, de dizer que os expositores anteriores tal
vez tenham se esquecido de um fato extremamente
importante: o fato de sermos todos nós aqui, com
raras exceções, estritamente urbanos. Talvez ai
resulte a maior dificuldade, que é transmitir aos
presentes a real necessidade de viver no meio-arn
biente lá fora. Não dentro das cidades. Acho que,
até certo ponto, é fácil nos reunirmos num am-

biente da cidade, num plenário como este, para
debater esse assunto. Mas, na maioria das vezes,
como alguns expositores falaram, esses assuntos
ficarão nas gavetas em virtude de que a cidade
dá ao ser urbano, praticamente, tudo o que neces
sita.

Dando início ao que gostaria de dizer, que-
ria enfatizar a abrangência do problema do meio-
ambiente que tem sido, sistematicamente, particu
larizado em nosso País, a nível de bandeiras me-
nores.

As pessoas urbanas são manipuladas, inclusi-
ve por informações de jornais, que as desviam da
importância do problema ambiental.

Somos do Estado de São Paulo, talvez o Esta-
do mais sofrido deste país. Temos 30 milhões de
habitantes e uma indústria que cresce num nível
explosivo provocando pressões em todos os seto-
res. Gostaria que o exemplo de São Paulo fosse i-
mitado às avessas. Seria bom que pudéssemos,re-
almente, planejar algo antes de destruir. Não
basta reflorestar. Os poucos rios que ainda res-
tam em São Paulo, estão empestados, sem dúvida,
vão morrer. E com esses rios, os melhores supor-
tes da fauna deste Estado. O exemplo de São Pau-
lo está proliferando por todo o Brasil. A intro-
missão do homem, o uso do meio-ambiente é, de cer
ta forma, um mal necessário, não vamos deixar de
usar a eletricidade. Mas a verdade é que estas in
tromissões devem ser equacionadas pela sociedade.
Precisamos definir os limites e estabelecer que
compromissos devemos assumir, se quizermos, real
mente, preservar e conservar a nossa fauna.
muito comum sociedades inteiras, em determina-
do momento, discutirem sobre a fauna: os animais
estão sendo massacrados, caçados, envenenados.
Mas, é preciso antes de tudo, preservar a "casa"
do animal e os ecossistemas, suportes indispens
veis para a fauna. Temos que nos dirigir à outra
base do problema, preocupando-nos em garantir,de
forma permanente, a comunidade desses	animais.
Precisamos de populações estáveis e até	mesmo
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crescentes de animais, garantindo-lhes obrigato-
riamente o espaço, da mesma forma como nos preo-
cupamos em restringir o uso da propriedade.

Todos estão de acordo que a propriedade pri-
vada não dá direitos absolutos ao proprietário.
Deve ter algum tipo de controle sobre o uso e a
interferência que este possa fazer sobre ela.Den
tro dessa tônica e tentando olhar de uma abran-
gência maior o assunto, vamos abordar a caça ama
dora. Gostaria de frisar uma distinção absoluta-
mente necessária entre o termo "caça" e o termo
"caça amadora", assunto esse pouco discutido no
Brasil. Tenho a convicção - pois também sou caça
dor - que a atitude do homem que se nega a ser
tão urbano como os outros, deve ser reforçada
e, esse indivíduo tornar-se um defensor incansá-
vel dos recursos naturais que ele usa e pelos
quais é responsável.

Existe um falso conceito de natureza na cida
de. Ela deve ser dividida e, não apenas, estuda-
da ou admirada.

Gostaríamos também de colocar em debate o as
sunto do usufruto dos recursos naturais. Temos
hoje,a destruição de muitos ecossistemas, comuni
dades inteiras de animais que são objeto de caça
amadora. O usufruto permanente, alterado e pre-
viarnente recenciado dos contigentes de animais
de ciclo mais rápido, de reprodução mais abundan
te, deveria ser racionalizado, promovendo, obri-
gatoriamente, uma reciclagem de volta à propria
fauna. Assim estaríamos talvez tentando inventar
novas "lâmpadas" ou "rodas" no nosso pais. Algu-
mas coisas já resolvidas em determinadas civili-
zações e eles conseguiram, com objetivos absolu-
tamente práticos e de forma rápida,	usufruir
dos contingentes de fauna, em beneficio	dessa
fauna e, principalmente em benefício de outra
fauna, aquela que realmente teria prioridade nu-
mero um de proteção e amparo - a fauna humana.
Não consigo ver em nosso pais a possibilidade de
produzir recursos através da fauna tantas são as
carências prioritárias que nós temos. Não tenho

dúvida que, se continuarmos apenas discutindo co
mo fazemos há mais de 10 anos, nós não teremos
fauna em habitats no Brasil. E é preciso gerar,
através de usufruto de parte desta fauna, os re-
cursos indispensáveis, permanentes, garantidos e
confiáveis para que possamos ter manejo correto,
preservação de habitats e repovoamento. Estas re
ceitas existem em outros países. Fala-se da des-
truição da Europa e Estados Unidos, mas, na ver-
dade, eles souberam administrar a sua fauna e co
meçaram a produzir recursos através do usufruto,
com retorno. É óbvio que teríamos de criar um ca
nal especifico de criação desses recursos, para
que não sejam desviados de seus objetivos e a fau-
na jamais os veja.

A centralização tem sido realmente um mal pa
rã o meio ambiente do Brasil. Nós precisamos au-
mentar ou até estabelecer de vez a autonomia dos
Estados no gerenciamento dos seus recursos natu-
rais, de forma que construíssemos mecanismos in-
dependentes de verbas.Todos os que militam com
problemas governamenatais sabem a tragédia que é
conseguir verbas específicas para a área de meio
ambiente, pois, elas são manipuladas politicamen
te.

- Eu não consigo olhar ainda para o Brasil dos
proximos 20 ou 30 anos, mas gostaria de pensar
no Brasil daqui a 4 ou 5 anos. A curtíssimo pra-
zo, nós vamos ver muita coisa que não teremos con
diçoes de resolver mais. Nós devemos sair do m
canismo básicamente académico e partir para o tra-
tamento objetivo do problema, legalizando caçado
res, que são milhares neste país, com fábricas
comercio de todo tipo, e tirando deles os recur-
sos indispensáveis à proteção da fauna.

Este enfoque pode parecer,para um público me
nos avisado sobre o assunto, uma anomalia, mas
na verdade, a administração desses recursos pro-
duziria resultados objetivos.

Eu não gostaria de me estender mais porque o
debate trará muitas perguntas e será muito bom
entrarmos em outros assuntos. Mas gostaria de fi
nalizar, dizendo que, sem dúvida, estamos	numa
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Nova República e é preciso acreditar que as pes-
soas agora podem e devem ser educadas e melhora-
das. E isso diz respeito a todo cidadão brasilei
ro, seja ele pescador, caçador ou corredor. Te-
nho certeza que a minha associação em São Paulo
está absolutamente comprometida com a educação,
atraindo pessoas para a causa do meio ambiente.
Acho que daqui teremos material para discussões
futuras.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - Com a palavra a Dra. Maria Dalce Ricas,
Presidente da Associação Mineira de Defesa do Am
biente - ANDA.

A SRA. DEBATEDORA PROF MARIA DALCE RICAS) -
Gostaria de imaginar que 80% do Plenário fossem
pessoas que não são iniciadas, ou seja, que
nada entendessem da questão ambiental e que não
soubessem que ela é problemática. Se estivesse
falando para iniciados, teria a sensação de es-
tar "chovendo no molhado". Caso contrário esta-
rei atingindo pessoas ainda não sensibilizadas.

Pertenço a uma entidade apartidária, apoliti
ca, independente, que não recebe recursos do Es-
tado e tampouco de empresas, as principais res-
ponsáveis pela devastação ambiental. É uma entida
de voluntária que tenta levar em frente a luta
pelo que acredita. Seu compromisso é defender a
natureza, incluindo nela, naturalmente,o ser huma-
no.

Estamos passando por uma crise económica. To
dos sabem disso. Porém, 90% não sabem que esta-
mos também passando por uma crise ambiental, por
que os mais atingidos por ela são os menos aqui-
nhoados pela sorte. Nós temos a oportunidade de
fugir dessa crise. Eles não.Nossa visão é antro-
pocentrista. Julgamo-nos no direito de destruir
outras espécies, de poluir rios e de definir o
rumo, ou a ausência de rumo no mundo..Nem o Esta-
do, nem a Sociedade Civil, nem os Três Poderes
consideram esta questão. Acho que esta é uma ques-
tão diretamente ligada ao antropocentrismo. To-
dos os que falam sobre o meio ambiente, falam so

bre o ser humano, antes de tudo. As próprias ins
tituições responsáveis pelo meio ambiente priori
zam o homem.

Enquanto não nos redimensionarmos, aprenden-
do que somos bicho como os outros e que ninguém
passou papel nos dando direito de eliminar as ou
tras espécies, nada vai mudar. Por isso, nós, am
bientalistas, estamos lutando para criar urna cons-
cientização mínima, porque só quando o ser huma-
m mudar, mudará todo o modelo. É triste verifi-
car que nossos parques no futuro serão todos de-
predados e destruidos, que teremos, cada vez mais,
uma minoria de pessoas usufruindo dos recursos
naturais e que a grande massa estará vivendo de
produtos sintéticos, manipulados nos grandes su-
permercados.

Mas a questão não ocorre por acaso: há planejamento,
negligência e intenção perversa. Assim como a
crise econômica é fruto de toda a história pela
qual o país passou, o problema ambiental não é u
ma questão isolada. Ela deriva de uma intenção
de um planejamento. O Estado é quem mais	polui
neste pais. Paralelamente, o Poder Executivo	é
quem manda neste país. Os Poderes Judiciário	e
Legislativo não julgam nem representam o povo,
respectivamente. Respeitando o fato de estarmos
em época de eleições, pergunta-se: - Onde estão
os deputados da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais que aqui não comparecem para debater esta
questão crucial? Nos debates que a própria Comis
são de Meio Ambiente organizou aqui, cuja Presi-
dente é a Deputada Vera Coutinho, só comparece-
ram um ou dois deputados para fazer suas apreseri
tações, falar à imprensa e depois se retirarem.
A verdade é que a questão não interessa ao Esta-
do e, quando digo ao Estado, quero dizer a nível
municipal, estadual e federal, enfim o Poder Pú-
blico. A Acesita é do Estado, a Usiminas é do Es
tado, a Petrobrás também é estatal e ainda a Ru-
ralminas e o IBDF o são. Estamos sempre a pedir,
ao Estado que resolva os nossos problemas e, co-
mo ele não tem motivação para fazê-lo, os proble
mas continuam.
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Na Serra da Mantiqueira, região considerada
como área de proteção ambiental, a empresa J.B.
Duarte pediu autorização para desmatar 40 mil he
tares, a fim de plantar oliveiras. A autorização
foi concedida pelo IEF. A referida firma desmatou
além do autorizado e ainda pediu mais. O IEF, en
tão, negou. Recorreram ao IBDF em Brasília, que
autorizou o pedido: (Isto não aconteceu na ges-
tão do atual presidente Jaime Costa Santiago,que
aqui falou, mas, na administração do filho de Ma
rio Palméro). Não sabemos se o IBDF vai ter po-
der para exigir que se proceda ao reflorestamen-
to.

Averdade é que entramos na justiça e fica-
mos à mercê da morosidade do Poder Judiciário.
Não Temos a quem recorrer. Vocês não podem imagi
nar as dificuldades de uma entidade civil como a
AMDA. Diversas solicitações que fazemos não têm
respostas. Por exemplo, há 2 meses pedimos à CO-
DEVASF que respondesse a uma solicitação nossa,
não o fizéram. A interpelação judicial é sempre
feita, mas eles não são obrigados a responder à
justiça. Eles são os "todo poderosos".

Acho que a Constituição, pelo menos vai ter
a grande vantagem de ter aplicação legal como
disse o presidente do IBDF, no sentido de proi-
bir os abusos. O fato é que, para infringira lei,
todo mundo achajeito, mas, para aplicá-la,	há
dificuldade. Há sempre um jeito de boicotar.	O
infrator sempre consegue burlar a lei.

O Poder Legislativo, os representantes do po
vo, com algumas exceções, adotam o seguinte pro-
cedimento: pegam o telefone e ligam para o IBDF,
pedindo o cancelamento de multas, O Poder Legis-
lativo está totalmente omisso. Eu gostaria de dei-
xar, como sugestão, a organização de um curso de
meio ambiente para os homens públicos. Talvez e-
les passem a dar a devida importáncia à necessi-
dade da preservação da natureza. Partiremos do
prinôípio de que estes homens públicos devem gos
tar de seus filhos e quem sabe venham a entender
que as seus netos não podero fugir da poluição.
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E quanto à sociedade civil? somos um grupi-
nho de pessoas apoiadas por outras que não têm
condições de participar e estão brigando por es-
ta questão.A sociedade civil é omissa. Ninquérndis-
corda de que se deve proteger a natureza, mas, o
que realmente é feito para se mudar isto? A popu
lação está realmente preocupada, é claro. Mas,co
mo organizar uma reação num sistema econômico co
mo o nosso, onde as pessoas trabalham oito horas
por dia, sem contar o tempo gasto no transporte?
As pessoas não têm tempo para se reunir e resol-
ver os problemas a não ser no fim da semana que
já é sacrificado. O nosso modelo é tão perverso
que não permite a organização da sociedade civil
Interessa ao Estado a permanência do modelo que
aí está, onde as pessoas não têm tempo para pen-
sar nos próprios problemas e na coletividade. Is
to é o modelo capitalista. As pessoas talvez não
percebem, pois acham que a vida ambiental está ±
solada. Não está não. Como poderemos resolver o
problema ambiental num sistema econômico que pre
cisa dilapidar as reiquezas naturais para sobre-
viver, que precisa criar demandas, obrigar pes-
soas a comprarem o que precisam, que joga	fora
toneladas de copos plásticos e canetinhas? Este
é um problema em que o descartável é uma qualida
de.

Estamos lutando pela Constituinte.	Devemos
continuar lutando, mas não tenhamos ilusãoJ Cons-
tituinte é um passo para resolver a questão ambi
ental. É muito dficil falar-se em questão ambi-
ental para uma classe média acomodada e egoísta,
que tem como fronteira de sua vida a sua porta e
vive num país onde a maioria das pessoas chega a
comer ratos para sobreviver e não sabe sobre o
dia de amanhã.

Ficamos entre a cruz e a espada. Eu, princi-
palmente, tenho esta posição na AMDA. É duro sa-
ber o que está acontecendo com o pobre meio ambi
ente. Estamos sendo ludibriados. Alguns levam o
lucro e nós ficamos com o lixo engolindo a proso
opeia falsa de que é preciso liquidar para de-
senvolver.

Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência tem o prazer de conceder a
palavra ao Dr. Hugo Eiras Furquim Werneck, Presi
dente do Centro para a Conservação da Natureza
em Minas Gerais.

O SR. DEBATEDOR (DR. HUGO EIRAS FURQUIM WER-
NECK) - Exmo. Sr. Deputado José Maria Chaves,Pre
sidente desta Sessão, demais componentes da Mesa,
meus senhores e minhas senhoras.

Talvez para encerrar este ciclo de exposições, nós te
nhamos de assumir o papel de advogado do diabo.É
um papel sumamente antipático, mas supomos que
aquilo que nos anima, nos impele, nos sustenta
vivos,deve ser voltado para alguma coisa que não
seja ingenuidade, senão não é esperança.

Admitamos, então, dentro da espectativa oti-
mista, que a nova Constituição contenha, no Capi
tulo referente ao meio ambiente, uma série de dis-
positivos sérios. Será que isto é suficiente?

A experiência nos diz que, o que há nas leis,
em geral, são letras mortas. Vou enumerar aqui
algumas das razões que nos fazem preocupar muito
mais com o que virá depois da Constituição do que
agora, na fase Constituinte.Há muitas barreiras
para que a lei seja cumprida. Em primeiro lugar,
diríamos que as fontes de decisão ainda não es-
tão convencidas da importãncia do meio ambiente.
Essas fontes de decisão não têm consciência ain-
da de que o meio ambiente é um direito e não uma
concessão.

Por outro lado, falamos do meio ambiente na
Semana do Meio Ambiente, em junho, e na Semana
da Árvore. Em duas semanas cultuamos a natureza
e, em cinquenta semanas, a malhamos.

Em terceiro lugar, diríamos que, como conse-
queências dessas duas assertivas, os centros de
decisão não acham razão para investir no meio am
biente como fonte de vida econômica, psicológica
e até mesmo política.

Ouvimos o Sr. Presidente do Instituto Esta-
dual de Florestas dizer da exiguidade das verbas
que dispõe. Durante muitos anos nessa atividade.
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desinteressada, investimos contra os órgãos da
Administração Pública solicitando verbas para o
meio-ambiente. A SEMA, o IEF e o IBDF estão com
verbas insuficientes. Não tomarei tempo deste au
dito- rio com números. Se outros órgãos pudessem
também falar, diriam naturalmente como têm que
se esgrimir ou, então empunhar um pires pedindo
ao governo que lhes dê alguma coisa.

Apesar do pronunciamento que ouvi de viva voz
das autoridades do governo, em Brasília, em prin
cipio de junho, dizendo que o progresso queo Bra-
sil ostenta é falso, concluímos que, realmente,
ainda permanece um grande vício na ótica do go-
verno no que diz respeito ao meio ambiente.Nesse
país nada se faz que não dê retorno e, meio ambi
ente não dá retorno. Um exemplo é a rede de esgo
tos. As nossas organizações, que cuidam da água,
fazem a canalização porque a água aparece nas tor
neiras. Mas o esgoto, ninguém vê. Então ele não
é feito. Em Belo Horizonte, mais de 40% da popu-
lação não têm esgoto. Então prevalece esse mesmo
critério econômico influenciando na preparação da
natureza. Meio-ambiente continua não dando retor
no. É muito fácil avaliar quanto custa um viadu-
to, uma barragem, enfim, quanto custam as obras
estaduais que muitos governos acham que são mdi
cadores da sua eficácia. É muito fácil verificar
mos, pelos balanços, quanto custam as obras que
se realizam pelo país inteiro mas, não podemos a
valiar a natureza, um rio, uma montanha, uma fio
resta, um bando de caititus ou um coelho. Pode-
mos avaliar isso, na medida em que destruimos o
meio-ambiente. É como a saúde. Quanto vale a saú
de? Não tem preço. Enquanto a temos não vamos ao
Médico mas, na medida em que a perdemos, ela pas
sã a ter um preço. Aí já não é saúde, é doença.
Com c melo-amiente é a mesma coisa. Entretanto,o
critério do governo continua sendo o critério de
economistas. Não entendem que existe uma relação
muito forte entre a economia e a ecologia-Não te
'nos uma política ambiental neste pais. Todos o
oraos criados se transformam em controladores d
po'uiçao ambiental e industrial. Por que? Porque
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não lhes dão recursos para serem capazes de	se
anteciparem, evitando que façam projetos. Se a
nossa legislação atual, fragmentada, complascen-
te, fosse obedecida, teríamos uma realidade am-
biental muito diferente da que temos. Se outros
dispositivos fossem criados e colocados na Cons
tituição, teríamos mais força para reclamar pela
segurança de pessoas e de outras formas de vida,
pelo direito à vida e para que as gerações futu-
ras não digam que deixamos para elas um mundo de
aparência lunar. Entretanto, eu pergunto: - Será
que estas leis vão ser eficazes e de fato exis-
tir na prática? Se não houver novas atitudes,te-
mos pelo menos dois fatores a denunciar aqui. Um
deles é a impunidade, a certeza da impun dade
que infelizmente no Brasil existe em todos os se
tores. Esta impunidade tem dois aspectos distin-
tos e que se complementam. Em primeiro lugar,dis
crimina-se aquele que fiscaliza, aquele que e
responsável pelo cumprimento da lei. Em segundo
lugar, estimula-se o infrator.

Um fiscal do IBDF, me disse em Gurupi, no Es
tado de Goiás, que tinha feito uma perseguição a
uma pessoa que levava uma grande quantidade de
pássaros em sacos. Este homem foi preso em Goiás
quando o fiscal recebeu um telefonema dizendo
que ele já estava fora dos limites. A impunidade
pode também se traduzir, em uma punição ridícula
proporcionalmente ao delito cometido.

Há também a questão dos privilégios que é o
resultado do tráfego de influências. A nobre co-
lega Maria Dalce falou nas autoridades que pedem
para "relaxar", permitir um desmate, por exem-
plo, quando a lei não permite. Os grandes grupos
econômicos se mobilizam para eleger elementos na
Constituinte, perdendo o pudor. Alguns são da -
rea rural e se agrupam para se corromper. Os des
mates indiscriminados, a pesca predatória, a var
redura dos nossos rios são alguns dos abusos que
se constatam.

A Constituinte é a portadora das nossas espe
ranças. Ela brotou das pregações magníficas de
Tancredo Neves, às quais, estivemos	presentes

nas praças públicas. A Constituinte se consubs-
tanciará agora, dentro de poucos meses. E o que
está acontecendo?Esta Constituinte que veio sob
o signo da esperança se veste com o figurino an-
tigo. O processo eleitoral é exatamente o mes-
mo. O poder econômico está aí presente fazendo
deputados, muito menos por seus atributos pesso-
ais, do que pela possibilidade de carrear votos.
Eu perguntaria se, de fato, comprometidos com o
sistema econômico, esses homens terão liberdade
de promover as mudanças. Diria, com muita triste
za, que vejo esse poder econômico ensejando a ou
sadia dos medíocres. Acho que é extremamente di-
fícil confiar na Constituinte que vem por aí.

O Prof. Angelo nos alertou de que todos são
a favor do meio ambiente, até o momento em que
esta convicção não dependa de mudanças. Todo mun
do é a favor de mudanças. Apenas a maior parte
de nós, pensa que as mudanças só devem atingir os
outros, sem intromissão dos nossos próprios inte
resses. Ninguém se desinstala. Isso só ocorrer
sob a égide de uma nova legislação. Isso depende
de nós. A democracia se faz de baixo para cima.
Jamais conquistaremos uma democracia fabricada pe
lo governo e colocada à nossa disposição. É nes-
cessária nossa participação responsável. Precisa
mos organizar-nos num "lobby", não o imoral dos
grandes empresários, mas o "lobby" do povo. Va-
mos votar em uma pessoa. Devemos dizer: "Vamos
dar-lhe esse voto, mas depois vamos cobrar". Is-
so é extremamente importante, porque às vezes sol
tamos nossos candidatos e eles se desvinculam de
nós, não por culpa deles, mas porque nós os dei-
xamos.

Portanto, é fundamental que valorizemos o me
io ambiente pelo que ele é. Cumpre que as leis
sejam de fato obededidas para extinguir os privi
legios e suprimir a impunidade.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - Entraremos agora na fase dos debates.

Temos aqui duas perguntas formuladas pela rnes
ma pessoa, DomingasJorge, do Movimento de Mulhe-
res da Barragem de Santa Lúcia. São dirigidas ao
Dr. José Cláudio, da COPAM. Uma delas é mais uma
observação.

PERGUNTA DA SRA. DOMINGAS JORGE (DO MOVIMEN-
TO LIBERDADE DEMOCRÃTICA) - "E a poluição da Bar
ragem Santa Lúcia? E as fezes que ficam expostas
paradas, no Córrego do Leitão? Pediria providên-
cias em nome dos favelados. Os detritos fecais
não são de responsabilidade da favela, e, sim,do
sistema de esgotos do São Bento, bairro õhique".

OBSERVAÇÃO - "Os senhores defendem o meio am
biente. Pois bem, respeitosamente, faço urna cri-
tica. Observem o Plenário. Estão todos fumando.
Por que os senhores, neste momento, não tomam a
iniciativa do combate a este tipo de poluição?"

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CLÀUDIO JUNQUEI-
RA RIBEIRO) - No que diz respeito à Barragem San
ta Lúcia, quero observar que assistiu-se ao asso
reamento gradativo da barragem, o que hoje não
existe mais. o que temos hoje é um aterro. A bar
ragem foi construída com a finalidade de conter
sedimentos,evitando que eles atingissem o vale
do Córrego do Leitão e, posteriormente, o Vale
do Arrudas. A gente sabe que a questão dos esgo-
tos sanitários, na região metropolitana, especí-
ficamente em Belo Horizonte, é de competência ex
clusiva da Cia. Industrial de Saneamento. Isto
não quer dizer que a questão ambiental não deva
ser discutida ou que não se devem tomar algumas
providências com relação à degradação do meio am
biente. Entretanto, observa-se que na delibera-
ção normativa da COPAM, que lista as fontes de
poluição, não se coloca a questão do esgoto do-
méstico. Isto é apenas um exemplo de que o docu-
mento legal contém muitas imperfeições. Estamos
procedendo, hoje, a uma revisão desse documento
com a participação de vários representantes	da
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comunidade que compõem a COPAM. Isto deve ser re
visto agora.

Gostaria de chamar a atenção para um assunto
que foi discutido na penúltima reunião do CONAMA,
onde se propôs que fosse dado um prazo de três a
nos para que o Estado, os municípios ou a Funda-
ção SESP, regularizassem sua situação com rela-
çaõ ao meio ambiente, em termos de tratamento de
esgoto. Trabalhando no CETEC, levamos uma ide-ia
ao Presidente do Conselho. Quem conhece a reali-
dade brasileira e, principalmente, a mineira, sã
be que temos 280 municípios no Estado de Minas
Gerais onde não há assitência do poder públicoem
termos de saneamento básico.Sua carência de água
potável é tão grande que a questão do esqotodo-
méstico passa a ser secundária. Acho que já e ho
ra de se discutir o problema causado pelo esgoto
doméstico, nos centros onde ocorre uma poluição
significativa, como Belo Horizonte, Juiz de Fo-
ra, Regiões Metropolitanas.

Voltando à questão da Barragem Santa Lúcia,
do ponto de vista técnico, o problema não é de
esgoto doméstico, mas de assoreamento dos lotes
feitos na área. A barragem parou de cumprir oseu
papel e não segurou os sedimentos para que eles
não atingissem o Córrego do Leitão e nem o Arru-
das. Com relação à contenção de sedimentos dos
lotes, deveria se aplicar a lei com maior rigor.
Quanto ao esgoto doméstico, resta o problema de
ordem legal.

PERGUNTA DA SRA.CIBELE DURÂES DO NASCIMEN-
TO - "Dr. Angelo, há tantos órgãos de proteção à
natureza atualmente e, no entanto, dia a dia,ela
vai sendo depredada. Há usinas que poluem rios e
aumenta, cada vez mais, o número de espécies ani
mais em extinção. Afinal de contas, qual é a a-
tuação desses órgãos e o que pretendem para a no
va Constituição?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. ÂNGELO MACHADO) -
Estou de acordo que existem muitos órgãos e tam-
bém estou de acordo na desproporção entre o nu-me

ro de órgãos e aquilo que vem sendo feito. Vejo
duas razões: uma, é a falta de vontade política
de resolver o problema e a outra é a falta de con-
dições para resolvê-lo. Estou certo de que a des
truição da fauna em Itaim, Rio Grande do Sul, e
um problema que se quer resolver e não tem condi
ções. Não há fiscais em número suficiente. O IBDF
sente, por exemplo, que tomar conta do Pantanal
não é possível.É uma área muito grande.

Acredito, em primeiro lugar, que a Constitu-
inte terá força junto às Assembléias e fará com
que as leis que não "pegam", diminuam.

APARTE DO SR. NEI CARNEVALLI (PRESIDENTE DAS
ASSOCIAÇÕES DOS BIÓLOGOS DE MINAS GERAIS) -

Prezados Senhores,

O pronunciamento que ora iniciamos é	fruto
de uma indignação, gerada pelo descaso com que
são tratadas as questões ambientais em	nosso
pais, minimizada, apenas, por uma iniciativa co-
mo a deste encontro.

A ABBIO - Associação dos Biólogos de Minas Ge
rais, lamenta sua ausência como expositora neste
evento.

Com isto, embora as questões relativas ao me
io ambiente estejam aqui bem representadas, sen-
timo-nos como rechaçados e alijados dos direitos
de discutir os destinos das questões ambientais
na reestruturação da nossa Carta Magna. Enquanto
categoria profissional, nós, em nome dos biólo-
gos do Estado de Minas Gerais, deixamos veemente
protesto, pela falta de tratamento técnico de de
terminadas questões, cabíveis a profissionais des
ra área, que ora, acreditamos, deixarão de ter
enfoque não só desejável, quanto necessário.

Contudo,gostaríamos de deixar clara a inten-
ção da Associação dos Biólogos de Minas Gerais
de colaborar com o evento desta amplitude e im-
portáncia. Porém, por motivos anteriormente ex-
postos, lamentamos que questões como os relató-
rios de impacto ambiental e o remanejamento do
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Código Florestal, não possam ser tratados por nós,
neste momento.

Finalizando, esperamos que o destino de nos-
so meio ambiente seja mais profícuo e que este
"novo inicio" não seja conturbado, mesmo contro-
lado, como é o nosso sentimento agora. Esperamos,
sinceramente, que as questões relativas ao meio
ambiente sejam tratadas com seriedade, compromis
so e sobretudo competência. Afinal, o meio ambi-
ente é um direito de todo cidadão, e essa consci
éncia só se efetivará na medida em que se conse-
guir uma mudança de postura ética em relação ao
mesmo. E esta mudança ética tem como fundamento
básico a renovação de idéias. A mudança constan-
te de retórica.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOSÉ MARIA CHA-
VES) - A Presidência registra as palabras do pre
zado representante da Associação dos Biólogos de
Minas Gerais que deverão fazer parte das notas
taquigráficas desse Simpósio.

A Presidência tem a honra de passar o coman-
do desta Reunião ao Sr. Deputado Pedro Gustin
que deverá continuar presidindo esta Sessão.

PERGUNTA DO SR. HARAILTON ANANIAS DE SOUZA
(DA SEPLAN/MG)

"Através da imprensa, soube-se que a lei muni
cipal que proíbe os ônibus de usarem suas descar-
gas de resíduos combustíveis na parte inferior
dos veiculos foi prorrogada para setembro. Essa
lei, exige o uso das descargas na trazeira e vol
tadas para cima. Pois bem, gostaria que essa lei
fosse submetida á aprovação com urgência. Os go-
vernantes não estão dando a importãncia devida a
esse problema que aflige a população mineira".

A SRA. DEBATEDORA (DRA. MARIA DALCE RICAS) -
A AMDA ontem tratou desta questão. A nossa posi-
ção é a seguinte: no centro da cidade, esse re-
direcionamento dos canos não solucionará o pro-
blema. Pelo contrário, o monóxido de carbono se-
rá jogado nos apartamentos como os que ficam nos
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corredores da Rua da Bahia. O CETEC confirmou
nossa preocupação. A aprovação da lei não resol-
verá a questão. O Poder Executivo e a população
deveriam convencer às multinacionais que não que
rem, para 1900, a exigência de filtro nos escapa
mentos.

Perguntamos á Secretaria do Meio Ambiente quan
do essa lei será aplicada e não obtivemos respos
ta; mas, quem fez a pergunta pode telefonar para
225.1869.

PERGUNTA DO SR. MAURO OLIVEIRA - "Num pais
europeu, resolveu-se a questão da poluição	dos
cursos d'água com uma lei de um só artigo e	um
parágrafo.

Artigo primeiro - Todas as captações de água
para qualquer uso, especialmente industrial, só
poderão ser feitas na jusante do ponto de lança-
mento dos dejetos dos captadores nesse mesmo cur
so de qua.

Parágrafo único - Revogam-se as disposições
em contrário.

Será que nossos constituintes estariam dis-
postos a ser tão simples e tão eficazes?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. ÂNGELO MACHADO) -
Eu conheço esse dispositivo. Tenho certeza de que
os nossos constituintes não estarão dispostos a
ser tão simples e eficazes, porque isto vai im-
plicar um custo muito grande e ninguém está dis
posto a gastar coisa alguma com o meio ambiente.
Tanto é que não estamos propondo isto, embora se
proponham, genericamente, medidas de combate à
poluição que, em alguns casos, poderão resultar
nisso. Entendo que a proposta agora seria consi-
durada urna dose alta demais. Devemos fixar uma
nrma geral.

Na norma de água não há uniformidade entre
o conservacionistas da Europa. Estive com um a-
mago europeu e ele criticou a qualidade da água.
E.e não acha que seja necessário água de grau 1
pra a pia, para beber e para os sanitários.Gas-
t.	raiL	ri&	a conseguir gua nc 5 sani
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tários e ele entende que ali pode ser usada a á-
gua de grau 2. Ter toda a água absolutamente pura
talvez não seja o melhor porque, para fazer essa
purificação, gasta-se muito. Mas, pessoalmente,
estou de acordo e votaria numa lei assim, porque
seria uma medida quase drástica. As pessoas que
poluem beberiam a gua poluída e acabariam se en-
venenando e morrendo.

PERGUNTA DO SR. JOÃO PAULO CAMPELLO DE CAS-
TRO (CENTRO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DE MI
NAS GERAIS) - Os conservacionistas	assistiram
com entusiasmo a criação, pelo IBDF, do Parque
Natural do Caraça, em terrenos do Colégio do Ca-
raça, neste Estado. No entanto, os Padres daque-
le Colégio não preservam as matas deste	Parque
Natural, já tendo, inclusive, vendido	madeira
desta reserva.

Consideramos que as matas deste Parque se cons
tituem num patrimônio nacional e, por esta razão,
não poderia o IBDF desapropriar esta área e trans-
formá-la em um Parque Nacional? No caso do órgão
não possuir, agora, recursos, quais medidas admi
nistrativas poderiam ser tomadas contra aqueles
Padres?

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS CARVALHO)-
Temos aqui no Plenário, autoridade do IBDF que
tem um nível de conhecimento melhor do que o nos
so e que poderia, depois, responder mais conclu-
sivamente a pergunta. Sabemos do esforço que vem
sendo feito pelo IBDF para criação do Parque do
Caraça, inclusive usando conceito novo de unida-
de de conservação, mas também sabemos qua não há
nenhum ato legal criando o Parque Natural do Ca-
raça. Entendemos que, no primeiro momento, have-
ria necessidade de formalizar a criação dessa u-
nidade. Sabemos, inclusive, da ação que o IBDF
vem conduzindo para limitar o aproveitamento da
área. Ainda recentemente houve um problema no que
diz respeito a isto, mas sabemos que o IBDF	já
está ultimando as medidas necessárias à formali-
zação da criação do Parque. Pedindo minhas excu-
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sas, acho que as autoridades do IBDF que estão a
qui podem oferecer uma resposta mais conclusi-
va ao Dr. João Paulo.

PERGUNTA DA SRA. DEBATEDORA (PROF MARIA DAL
CE RICAS) - Não lembro o número da lei federal
que altera o Código Florestal. Essa lei determi-
na que não poderão ser mais derrubadas matas. As
de grande porte, principalmente. Ao mesmo tempo
assistimos, na periferia de Belo Horizonte, à ex
tinção das últimas reservas, com fins particula-
res. Isto também acontece na região de Lagoa San
ta. Gostaria de saber se o IEF já tem alguma i-
déia de como será resolvida essa situação.

O SR. DEBATEDOR (PROF. JOSÉ CARLOS CARVALHO)
Essa lei foi recentemente sancionada pelo Presi-
dente da República. Ela altera os dipositivos do
Código Florestal, apresentando modificações à Lei
4771 que instituiu este mesmo código. Na verda-
de, esta lei traz duas novidades. Amplia conside
ravelmente as áreas de preservação permanente,
triplicando-as na prática. Num certo sentido,até
impede o aproveitamento das reservas naturais.Po
deria adiantar que esta lei está em fase de regu
lamentação, através do IBDF, órgão competente i3a
rã fazê-lo. Há um esforço de Minas Gerais, inclu
sive oferecendo subsídios para que este trabalho
seja conduzido pelo IBDF. Estão sendo elaborados
alguns critérios que vão regulamentar esta lei.
Isto traz implicações à ação de organização pú-
blica relacionada com a lei que atingirá a re-
gião metropolitana de Belo Horizonte e as áreas
de formações florestais consideradas em está-
gio avançado de regeneração ou de clímax.

PERGUNTA DO SR. OTÁVIO AUGUSTO DE PAIVA-"Per
cebo que muito se fala do meio ambiente, mas,tra
ta-se de uma fala pouco objetiva, sem propostas
concretas. Não seria o caso de haver um incenti-
vo maior a entidades ou indivíduos que agem real
mente, como biólogos e ecólogos que são capazes
de conscientizar pessoas sobre o problema,	não
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precisamos das gias limpas? Isto e tudo o mais
não é retorno? E o retorno financeiro? Tambémnão
existe? Então, o que estamos fazendo aqui?"

se esquecendo também de universidades que formam
elementos desse tipo? Resumindo, não seria o ca-
so de se investir mais nas áreas da ciência rela
cionadas ao meio ambiente?"

O SR. CONFERENCISTA (PROF. ÃNGELO MACHADO) -
Estou plenamente de acordo. Inclusive, na minha
palestra, mostrei que se fala muito sobre conser
vação da natureza e a natureza vai de mal a pior.
O Rodrigo viu ai um ponto básico, ou seja, a con
servação da natureza é uma ciência aplicada. A
ecologia dá a base para a conservação da nature
za. Mas, a ecologia em si, como ciência, podeser
totalmente alienada. Podemos ter um ecologista
que passa a vida inteira estudando matematicamen
te as leis, sem se preocupar com a destruição da
mata ao lado. Isso é raro, mas acontece. Da eco
logia aplicada, saem as regras para a conservaç
o. Não existe hoje, no Brasil, um sistema de con
servação de fauna ou força que trabalhe no meio
ambiente. Temos, na maioria, pessoas que estudam
e opinam. Agora,na UFMG,está sendo criado o pri-
meior curso de ecologia que vai dar esse enfoque
ao manejo da vida silvestre, formando profissio-
nais que, com base científica, possam tratar do
problema.

Mas, isso também não resolve. O problema é a
cima de tudo político. Mas, os políticos têm que
ter bases sólidas para tomar decisão e nem essas
bases sólidas existem. Um político que vai defi-
nir a construção de uma grande barragem deve se
basear em relatório de impacto ambiental que de-
fina alternativas ou opç6es.isto nãc vemsendo fei-
to corretamente porque não existem profissionais
com formação específica para tanto. Felizmente,
as universidades começam a se mobilizar neste seri
tido.

PERGUNTA DA SRA.MÂRCIA MARA DE ARAÜJO ABREU-
"No entender do Dr. Hugo Werneck, o meio ambien-
te não dá retorno. Isto significa que, para ele,
não precisamos contar com as árvores para purifi
car o ar, para nos alimentarmos delas? Que	não

O SR. DEBATEDOR (PROF. HUGO EIRAS FURQUIMWER
NECK) - Ela tem toda razão, se entendeu assim.Eu
coloquei a posição que os poderes de decisão têm
para com o meio ambiente. O meu pensamento é exa
tamente o oposto. Mas, esse é o pensamento que se
percebe nas fontes de decisão. Não se valoriza a
quilo que não dá retorno palpável em termos de
benefícios coletivos ou eleitorais. Acho que uma
água limpa não tem preço. Isto foi, justamente,o
que eu quis mostrar. Não se consegue definir o vã
lor de um ecossistema respeitado.

O que eu disse é que a política do meio ambi
ente é postergada, é deixada em segundo plano
porque não tem retorno. O retorno do meio ambien
te não pode ser fabricado num laboratório, num
indústria. É alguma coisa que tem de	funcionar
sozinha.	 -

Acho que a pessoa que formulou a pergunta en
tendeu errado. Ou eu me exprimi de uma maneira
errada. Peço desculpas nesse 29 caso.

PERGUNTA DO SR. WANDERLAN PEREIRA (PUC-MG) -
"Se os ecólogos e o próprio Presidente Sarneysão
favoráveis à proibição à caça da baleia, porque
o SBPC, não cita, em seu manifesto, a defesa da
baleia e dos rios?

O SR. CONFERENCISTA (PROF. ÂNGELO MACHADO) -
Nós estamos na frente do Sarney, Ele tomou esta
decisão após ter recebido carta de uma criança.
Mas, temos feito muitas moções fundamentadas con
traapesca da baleia que, provavelmente, foram a
base para o Sarney tomar esta decisão. Alguém o
criticou por ter tomado esta medida só proque u-
ma criança reclamou. Eu acho que não foi isto. E
le já estava sabendo, com base em documento da
SBPC, que o problema é mesmo sério e tem implica
ções econômicas. Pode inclusive haver retaliação
das outras nações envolvidas no acordo da baleia
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e foi por essas razões que ele decidiu acabarcom
a pesca da baleia. Aproveitou a oportunidade da
criança para dar uma saída política, o que é ra-
zoável. Agora, em nenhum momento, uma comissão
que tem a contribuição de um jurista, vai propor
que se ponha na Constituição a proibição à pesca
da baleia. Aí, teriam que se colocar outros ani-
mais. Eu acho que a Constituição tem que dar a
base teórica para estas coisas serem feitas. po-
de ser a baleia hoje e, amanhã, um outro animal
qualquer. O documento tem uma coisa muito avança
da que é a defesa da diversidade biolóqica.As es
pécies têm direito de existir. Este é o princí-
pio geral. Colocar na Constituição casos especí-
ficos não seria razoável. Na verdade, ela	deve
proteger toda espécie ameaçada de extinção.É por
esta razão que, nos documentos da SBPC, não	se
fala na baleia.

PERGUNTA DO SR. EDMAR MACHADO (ESTUDANTE DA
UFMG) - "Já que temos de conviver com a caça,po-
is ela é fonte de sobrevivência da população que
vive de extrativismo, será que deveríamos ceder
espaço a uma classe privilegiada que caça apenas
por lazer?

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CARLOS CARVA-
LHO) - Eu acho que a questão da caça precisa
ser debatida. Pessoalmente, tenho opinião mui
to clara sobre isso. A gente já conhece experi
ncias de outros países onde existem os	par-
ques de caças e há estudo de potencial biol5gi
co que garante o aproveitamento da caça.	Em
nenhum momento acho que devemos esquecer a ca
ça predatria que extermina espcies em	fase
de extinção e que acarretaria problemas	mais
graves à fauna brasileira.

PERGUNTA DA SRA.CIBELE DURÃES NASCIMEN
TO - " Sabemos que,na natureza, tudo por si s
se encadeia, formando um elo perfeito, que tem

sido violentado pelo homem. O Senhor afirma
que a natureza "se vive". Concordo plenamente.
Porem, acho que esse conceito não combina com
a caça que é feita, na maioria das vezes, por
motivos de ambição, prazer, etc. Quando se fa-
la em proteção da natureza, deve-se ter em men
te o direito de preservação da vida, que	to-
dos os seres vivos possuem. Se essa vida tem
que ser violentada, que seja por motivo de ne-
cessidade, como aprpria subsistncia. Que as
pessoas sejam educadas, sim, mas no sentido de
preservar avida e não no de dizimá-la, pois a
liberação de tal atividade produziria	conse-
quncias terr{veis. Sabemos o quanto o ser hu-
mano	ambicioso...

O Senhor acha que "caça que não seja pá
rã subsistncia" e "preservação da natureza"
são conceitos incompatíveis?

O SR.DEBATEDOR (PROF.CLÁUDIO	ANTÔNIO
NOSCHESE) - A pergunta é super-extensa. Tenta-
rei responda-la em partes. Mas, de	qualquer
forma, acho qut o ponto de partida principal
entendermos que uma parte das grandes áreas do
nosso pais já tem os sistemas nativos destrui-
dos ou transformados. Não podemos partir	do
ponto devista de que a natureza está lá fora
Integra, absolutamente virgem e que, neste mo-
mento, um homem irá destrui-la. A atividade de
caça é boa desde que bem regrada e bem aprovei
tada. E digo mais, a atividade de caça corre-
tamente colocada vai produzir os recursos	ne
cessários para a manutenção dos	"habitats".
Devemos sempre nos lembrar que não vamos	ter
recursos para segurar a destruição da natureza
do nosso pais. Existem recursos	provenientes
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da fauna e de naimais de caça que podemos co-
lher sem qualquer perigo de desbastar essas po
pulaç6es. Há técnicas praticadas em todo o mun
do que permitem recensear animais através	da
biologia de manejo, conhecendo a quantidade e,
dal, sabendo o quanto se pode colher.

Por outro lado, seria difÍcil explicar
as raz6es porque o homem caça. Na minha opini-
ão o homem, atavicamente, foi caçador antes de
ser homem. E esta inclinação para a caça per-
siste ate hoje. Porém, e necessária a observn
cia das leis que determinam os períodos especÍ
ficos para o exercÍcio dessa atividade, a epo
ca do "esporte da caça". Com disciplina, o ca-
çador brasileiro pode se transformar em defen-
sor da fauna, como o e em outros paÍses. Eu pé
diria, pelo menos, que olhássemos a realidade
dos fatos. Nós matamos todos os dias. O	pró-
prio espaço desta Assembléia foi roubado	à
fauna e ninguém chorou por isto. Existem	ou-
tras formas de matar mais terríveis e	drás-
ticas que o ato da caça.

As pessoas sao diferentes e tm impul
SOS diferentes. Acredito que, não	promovendo
nenhuma destruiçao aberrante, o caçador pode
ser o indivÍduo que realmente vive a natureza
fora da cidade, defendendo-a, inclusive. Tenho
convicção disto. Muitos falam em não matar,mas
o fato é que se matam, no país, milh6es de ca-
beças de gado e de frango anualmente. O xandri
lá não existe.

Gostaria, então, que o assunto fosse
tratado com ojetividade total, sem qualquer e-
mocionalismo. Era o que eu gostaria de dizer.
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PERGUNTA DO SR.MARCO AURÉLIO MARQUES
RODRIGUES - " Pergunto à Dra.Maria Dalce Ri-
cas se, ao afirmar que é difÍcil "proteger o
meio ambiente em um sistema capitalista onde a
demanda compele à destruição ambiental",acredi
ta que os paÍses comunistas ou socialistas tem
condiçes ambientais melhores que os	paÍses
capitalistas?

Melhorias de condiç6es para o ambiente
não poderiam advir de um sistema racional e or
denado onde a aplicação de recursos financei-
ros traria o indispensável suporte para o mane
jo das áreas naturais, a flora e a fauna?".

A SRA.DEBATEDORA (PROF MARIA DALCE RI
CAS) - Quanto à última parte da questão,concor
do plenamente com ela. Quando afirmei que o ca
pitalismo e um sistema perverso que, para so-
breviver, leva à depredação dos recursos natu-
rais, não quis dizer o oposto, isto é,que não
acontece o mesmo nos sistemas socialistas. Há
algumas vertentes da poluição ambiental,como a
questão do vinhoto, em paÍses como Cuba e em
outros.

Acredito que a questão não é sú da dis
tribuição da riqueza, mas também da sua produ-
ção. Ademais, o capitalismo e privado no capi-
talismo dito como tal, enquanto o é do Estado,
nos outros países.

PERGUNTA DO SR.CLÁUDIO MOREIRA ( PARTI
DO VERDE) -Gostaria apenas de tecer alguns co-
mentários. Discordei da assertiva de que o ad-
vogado é mais importante que o eclogo. Não
bem isso. Hoje em dia, precisa-se muito	mais
cio açes do que de leis. As aç6es são	muito
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mais políticas e induzem s leis. No Brasil
principalmente, onde as leis 'pegam" ou não.

Outro comentário que gostaria de fazer
sobre a falta de propostas ambientais nos ho

rários de televisão. Precisamos democrtizar es
te espaço, que é muito grande. Temos feito um
trabalho ecolgico, a nível político, no Esta
do, conseguindo uma abertura muito significa
tiva. Estamos fazendo este trabalho na rua.Não
à-atoa que minha voz está desse jeito.

O SR.CONFERENCISTA (PROF.ÂNGELO MACHA
DO) - Da maneira como voc colocou, seria erra
do. Não concordo que o advogado seja considera
do mais importante que o eclogo porque sou
mais eclogo do que advogado.

Porém, na maioria dos problemas ambien
tais de hoje, o advogado é mais importante do
que o eclogo, porque ocorrem apenas aberra-
çes. Não é preciso o ec6logo denunciar a de-
predação do meio ambiente, como ocorreu no ca-
so da Paraibuna de Metais, ou quando cortaram
toda a mata da beira do rio. Nesses casos,	o
eclogo entra apenas para conceituar. Não
preciso um ec5logo para ver, é preciso acionar
a lei para punir.

Espero que as coisas melhorem	neste
país eue os crimes contra o meio ambiente
possam ser menores, de tal modo que o ecologo
seja apenas necessário para dizer se houve ou
não crime. No momento, o que ocorre são gran-
des aberraç6es e e preciso uma lei para estes
casos. Infelizmente, o que está havendo é mui-
to 6bvio e há o perigo da sofisticação atrapa-
lhar. V-se que uma fábrica está jogando fuma-
ça negra pela sua chaminé e sente-se o	fedor
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que expele. Vem o técnico para medir o niimero
de partículas e o grau de odor. Se todos estão
sentindo o fedor, para que isto	Neste caso
o cientificismo vai atrapalhar , porque,enquan
to se faz a perícia, a firma continua poluin-
do.

Da{ a minha afirmação de que,na maio-
ria de nossos problemas, o advogado é mais im-
portante. É preciso que seja um profissional
de direito com conhecimento mínimo de ecologia
e biologia. Precisamos de advogado especiali-
zado em meio ambiente. Existem poucos e eu ve
jo alguns aqui presentes, mas o niimero não
suficiente. Talvez a gente precise	trabalhar
mais na área de direito ambiental. Este é	o
profissional que realmente ns necessitamos.

PERGUNTA DE RODRIGO OTÁVIO QUEIRÓZ FI-
LHO - (UFMG) - "Já que uma das causas da me-
ficincia dos órgãos ambientais e a falta de
recursos financeiros, na, poderia ser instala-
do um tipo de "impost eeolugic . pago	pó-
madeireiros, fábricas de papei, etc"

O SR.CONVIDADO ESPECIAL PROF. ROBERTO
MESSIAS FRANCO) - Acho que sim. Vamos cami-
nhar neste sentido, por uma legisiação ordiná
ria, inclusive. Tivemos, esta semana, uma not{
cia importante. No Estado do Rio de Janeiro
por sugestão da FEMA, órgão ambiental local,já
está sendo computado, na taxa de água e esgo-
to,um percentual que é revertido para a preser
vação do meio ambiente.

PERGUNTA DO SR.SÉRGIO TOMICH . SECRE
TÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE' - "	Prrque
a COPAM ainda não tem acesso à verba	federai
destinada ao controle da poiuiçãc. como já
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corre em São Paulo, com a coordenação	do	muito discutível? Não estaria na hora de	rever

CETESB?
	 os cálculos e pensar no carvão mineral?

L

O SR.EXPOSITOR (PROF.JOSÉ CLÁUDIO JUN
QUEIRA RIBEIRO) - Na verdade, essa verba do
PROCOP, que á o programa de Controle da Polui-
ção, á urna linha de financiamento a ser implan
tada através dos bancos de desenvolvimento es-
taduais, para financiar empresas na compra de
equipamentos de controle da poluição. Esse pro
grama já está implantado no Estado de São Pau-
lo, e, na reunião dos árgãos ambientais, em
Salvador, solicitei que fosse estendido a Fli-
nas Gertis. Posteriormente, vários árgãos como
a FIEMG e a Associação Comercial de Minas Ge-
rais, enviaram moçes à COPAM, para que ela lu
tasse para isto. Dentro dessa discussão, o pre
sidente da COPAM encaminhou uma solicitação ao
Governo Federal para que esse programa	fosse
estendido a Minas Gerais, uma vez que havia
grande interesse empresarial. Então, já fize-
mos gestões junto ao Governo Federal. Uma mis-
são do Banco Mundial viria aqui, em julho pró-
ximo passado, e o presidente da COPAM convi-
dou-a a vir ao Estado de Minas Gerais. Mostrou
o interesse do Estado em participar desse pro-
grama. Já reiteramos isso ao Governo Federal
mas, por enquanto, parece-me que a missão ain-
da não veio e estamos aguardando urna definição
de BrasÍlia para que esse programa seja esten-
cidr, tmhm	Min

PERGUNTA DA SRA.TEREZA CRISTINA (PUC-MG)-
"Minas Gerais encontra-se com sua cobertura vege
tal extremamente reduzida. Não estaria passando
da hora de questionar a energia utilizada pela
indústria siderúrgica que, usando o carvão vege
tal, devasta matas e pratica um reflorestamento
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O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CARLOS CARVA-
LHO) - Essa pergunta nos permite fazer uma expo-
sição a respeito do perfil energático do Estado
de Minas Gerais. Recentemente, a CEMIG, como co-
ordenadora executiva da Comissão Estadual de E-
nergia, lançou um balanço energético de Minas e,
para que os srs. possam ter uma idéia, isso sur-
preendeu muitos setores da sociedade brasileira.
Hoje, 41% da energia primária do Estado de Minas
Gerais estão sendo realizadas com a biomassa Flo
restal. A lenha ou o carvão superam o petróleo
que participa com 19,5% do atendimento da deman-
da e também a energia hidráulica, que á da ordem
de 29%. Então, na verdade, isso permite uma ava-
liação, sobretudo quanto ao futuro mais imedia-
to da nossa economia. Temos uma economia em Mi-
nas Gerais que se especializou na produção de
bens e produtos intermediários e se caracteriza
sobretudo pelo elevado nível de energia e pelo u
so intensivo de recursos naturais. Esse á o qua-
dro que caracteriza sobremodo a economia minei-
ra que torna a nossa estrutura econ6mica extre-
mamente predatária quanto aos recursos naturais.
Então, vivemos uma situação em que, se não	for
alterado, a médio e a longo prazo, o perfil	da
própria economia, Minas Gerais tornar-se-á um
Estado dilapidador do seu prcSprio patrim6nio na-
tural. Minas, entre outras coisas, á uma grande
exportadora de energia.Quando falamos em guza
Por exemplo, falamos em 70% de energia,quando fa
lamos em alumÍnio, em 80% de energia. O	Estado
ter, que fazer um esforço grande para adequar	o
perfil da sua economia à necessidade de conser-
vaçao da natureza.Precisa realizar um	programa
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de reflorestamento que possa atender s necessi-
dades de matria-prima do Estado, com a correção
dos desvios que existem ainda hoje na polÍtica
de reflorestamento com incentivo fiscal no nosso
paÍs. O modelo econ6mico que esta. sendo pratica
do em Minas, acarreta o uso intensivo de recur-
sos naturais e provoca um quadro	extremamente
elevado de demanda, como uma press.o quase insu-
portvel sobre os recursos ambientais	remanes-
centes.

PERGUNTA DA SRA.ELZA MARIA COELHO - Con-
siderando-se a dificuldade financeira das popula
ç6es camponesas do Brasil; considerando-se a ne-
cessidade de se evitar o desmatamento para a ob-
tenç.o de lenha; considerando-se a necessidade
de se evitar o subsidio ao gs de cozinha,pergun
ta-se: No seria mais útil e econ6mico o estimu-
lo a criação de gás a partir de usinas	domes-
ticas de biogs? Assim, teríamos: 12) adubo a
preço baixo para a lavoura, sem aditivos quÍmi-
cos perniciosos a saúde.2 9 ) a eliminação do pra
biema causado pelo lixo.3) o pr5prio gás de co-
zinha a baixo preço e atéauto-financiado.

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CARLOS CARVA-
LHO) - Esta questão vem sendo examinada no País,
fora do âmbito do IBDF. Mas, esbarra em algumas
dificuldades de ordem técnica eprtica. Sabemos
que h. estudos disponíveis a este respeito.60%
aproximadamente, da população rural e das popula
ç6es da periferia urbana no Brasil, ainda usam
lenha como combustível domstico.É um dado	ex-
pressivo e normalmente desconsiderado.É	unia
questão a ser enfrentada. Temos de estabelecer
um programa em Minas Gerais, fundamentado em es
tudos realizados pelo CETEC, criando florestas
sociais, ou seja, florestas com finalidade es-
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peLit loa ue atender, a esta necessidade. Também
's pequenus produtores rurais, que sobrevivem
utiizan a produçac de lenha, devem ser incen-
tivados a ter orestas. Na pequena proprieda
de podemos conduzir o reforestarnento, inclusi-
ve realizando-o em áreas já degradas.Deste mo-
do, nos so oferecerlamos uma alternativa de con
sumo de lenha para esta popu1aço,como segura-
mente eliminarÍamos a pressão que há deste con-
sumo em cima do remanescente florestal ativo.

PERGUNTA DA SRA.LÍGIA MARIA DOS SANTOS-
ItÉ

	ria a poiuiçao do ar. Conforme se ve	e
— tive,	r,os estio Imundos; as usinas de álco-
o proilferam no Estado; as mineradoras	estio
acabando com as montanhas; os agrotxicos inun
dam nossas mesas; a eroso aumenta. Para	que
serve a COPAM Que rgos resolvem estes proble
Io	ual e a proposta ouncreta para agir?"

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CLÁUDIO JUN-
QUEIRA RIBEIRO Voe realmente pintou um pai-
nel do que esta acontecendo no Estado de I'4inas
Gerais. Esqueceu-se do problema do	desmatamen
to, dos grandes projetos agropecuários, das
grandes barragens, etc.Na verdade, verificamos
uma gama enorme de problemas ambientais em Mi-
nas. A função da COPAM seria definir a polÍtica
ambiental e disciplinar a ap1icaço da legisla
ço no que concerne a todos esses grandes pro-
blemas. Face à extensão e à intensidade dos pra
biemas, e também à precariedade do rgo execu
tivo de que a COPAM dosp6e, no temos a menor i
luso de que nao vamos resolver os	problemas
da noite para o dia. Achamos que acriaço da
COPAM em 197 7 , num sistema de colegiado e com a
Participação de vrios segmentos da sociedade
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foi um grande avanço. Concordo que no estamos
em condiçes de resolver todos esses problemas,
mas estamos avançando, passo a passo. a	COPAM
serve para isto mesmo. Acho que um dia	vamos

chegar lá.

PERGUNTA DO SR.ARLINDO OLÍMPIO DE OLI-
VEIRA - No caso da corrupção , no seria im-
portante que a punido no fosse so a cadeia,mas
que tudo fosse devolvido com juros,correço	e
multa? Existe uma lei que obriga ao uso do si-
lencioso, por exemplo.Mas, ao invs de usá-lo
retiram-no, estourando os ouvidos das pessoas,
no respeitando assim a lei, que só fica no pa-
pel."

O SR.00NFERENCISTA (PROF.ÂNGELO MACHA
DO)- Estou de acordo com a proposta. O	inciso
III d proposta da SBPC, que vai ser	discutido
hoje a noirte, parte do principio de que o meio
ambiente sadio um direito de todo cidado.Diz
assim: "os cidadãos e as associaç6es, constitui
das na forma da lei, que entenderem estarem ame
açados ou lesados os direitos previstos no mci
so 1, poderio pedir à Administração Pública
ou ao Poder Judiciário, na forma da lei, a ces-
saço das causas da violação, a respectiva in-
denizaço ou a recomposição do bem atingido."is
to significa que, se algum está fazendo isto
deve parar imediatamente a sua ação. A	respec
tiva mndenizaçao ou recomposição do bem atingi
do está no principio que queremos colocar	na

Constituição.

PERGUNTA DO SR.FRANKLIN SOARES DEO-

LIVEIRA : "Por que no implantar nas escolas,
dcsdc o primário, a educação ecológica,	para
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formar cidadaos que saibam respeitar as outras
formas de vida, tanto vegetais quanto animais,
e para que no aconteça de vermos pessoas que
brando as árvores e maltratando os bichos?

O SR.CONVIDADO ESPECIAL ( PROF.	JAIME
COSTA SANTIAGO) - Este um esforço que já vem
sendo feito pelo IBDF, mas teria que haver en-
volvimento, sobretudo, do Ministério e das Se-
cretarias da Educação.

Achamos que a função primordial da esco
lá nao é ensinar a ler e a escrever, mas sim
preparar o homem para o exercÍcio	responsável
da sua cidadania. O cidadão que pratica atos a-
tentatrios à integridade do meio ambiente está
ferindo adignidade humana.

A Secretaria de Estado da Educação de
Minas, dentro do possível, vem fazendo um traba
lho relativo ao ensino nesta área. O Professor
Ângelo Machado tem uma tese extraordinária a
respeito deste assunto que a Secretaria de Esta
do da Educação de Minas Gerais vem conduzindo.

Acho que, ao preparar a criança para o
exercÍcio resonsável da cidadania, a escola tem
que prepará-la, também, para respeitar o meio
ambiente.

PERGUNTA DO SR.LEONARDO P.GOMES -" Por
que, ao invs de se queimarem as peles de ani-
mais que são apreendidos em lugares como o Pan
tanal do Mato Grosso, o IBDF não as vende com
O intuito de gerar recursos para serem somados
a escassa receita destinada à fiscalização	de
nossas reservas?".

O SR.CONVIDADO ESPECIAL (PROF.JAIME COS
TA SANTIAGO) - Esta uma questão que considero
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poimica. Há setores que acham que elas devem
ser aproveitada, outros acham que não devem. É
uma questão conceitual.Acho que o aproveitamen
to económico da pele ou de qualquer subproduto
decorrente de recursos da flora ou da fauna
uma questão que deve ser examinada e discutida,
porque tem vantagens e desvantagens.

O SR.DEBATEDOR (PROF.HUGO EIRAS FUR-
QUIM WERNECK) - Vou pedir a palavra para respon
der esta questão. Temos que ser intransigentes.
No momento em que discutirmos a destinação das
peles por matanças, estaremos incentivando a ca
ça indiscriminada. Já imaginaram se vendermos
uma partilha de peles de lontra ou jacar? Esta
remos incentivando outros a matar, sob pretexto
de criar recursos para conservar essa caça. Va
mos ter o paradoxo de destruir a natureza para
conservá-la.

O SR.CONVIDADO ESPECIAL (PROF. JAIME
COSTA SANTIAGO) - Concordamos com o Hugo.Ao pra
cedermos desta forma, estaríamos estimulando
a matança e o uso predatrio da fauna.

PERGUNTA DA SRA.MÔNICA MEYER (UFMG )-
"As perguntas elaboradas pelo Plenário, de um
modo geral, não estão relacionadas à Constitui
ção. Sabemos que grande parte da população não
sabe o que	Constituição e a Constituinte.

O caráter das exposições, em relação
Nova Carta Magna, foi pessimista ou, melhor

realista. Porém, devemos orientar cada vez mais
a população sobre este tema.

O que as entidades e instituições go-
vernamentais t gm feito para esclarecer a popu-
lação sobre a importância e a responsabilidade

do seu voto? E para fazer cumprir a	futura
Constituição?".

O SR.CONFERENCISTA (PROF.ÂNGELO MACHADO) -
Não sei se poderei responder bem à pergunta. A-
cho que o exemplo que temos	o que está aqui -
a promoção deste Encontro - que representa	a
continuação de uma srie de encontros que tem
como objetivo primário desenvolver na população
o sentido da importância da Constituição e a im
portância do meio ambiente na Constituição.

O Governo não está omisso. Está tentando fa
zer alguma coisa. Como falei na minha palestra,
tivemos anos e anos de ditadura em que Consti-
tuição era assunto no qual as pessoas tinham me
do de falar.

Era subversivo.É muito difícil partir-se do
nada. Nesse sentido, acho que ns temos a obri-
gação de lutar pelas duas coisas: desenvolver
na população o interesse pela Constituição e pé
lo problema do Meio Ambiente. Isto é complicado
porque esta Assembléia Constituinte foi	feita
errada, ao misturar Senadores e Deputados Fede-
rais para todo o mandato, quando deveria ser
feita, exclusivamente, para discutir a Consti-
tuição.

Na pesquisa que fiz, anotei as vezes que os
candidatos falam de Constituição. A maioria fa-
la, mas muitos esquecem. Eles dão a sua mensa
gem, estão preocupados com o seu candidato a Go
vernador e com o seu eleitorado. Mas, se esque-
cem que vão ser eleitos por um período de qua
tro anos e que, nesse período, tm que fazer um
documento que deve sobreviver, no mÍnimo,quaren
ta anos. Isto significa que a nossa tarefa
maior, mas não acho que o Governo está omisso
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É claro que a dificuldade é maior do que a espe
rada.

PERGUNTA DO SR.MARCO AURÉLIO COZZI(FENAMAN)
"O modelo de vida cientificista patrocina	e
cria instituiç6es, modos e meios de vida	eco-
cidas, pato15gicas, tecnicistas, dissociados do
fen6meno humano - planetário, ecobiossocial	e
holÍstico.

Até o modelo biomdico se tornou um grande
poluidor através do que denominamos " nosotxi
cos ", resíduos do metabolismo hospitalar, das
casas de saúde que carreiam para o nosso ciclo
biogeoqu{mico, cerca de dois bilh6es de tonela
das/ano de "nosot6xicos" e no final do Século
serão 30 bilh6es de toneladas esgotadas.

O trin5mio Alimentação, Meio Ambiente e Saú
de se inverteu através da comida-sucata, polui-
ção e autodestruiço ampla e uma "brasiliose"
com trs doenças por habitante.

Neste contexto, como conscientizar e educar
o leigo nestas questes, ou seja, a Ïnaioria dos
brasileiros, se no fizer uma revoluçao nas ins
tituiç6es, modos e meios de vida, de toda a ci-
ncia mecanicista que chega a considerar os in-

vertebrados, os microorganismos como "seres in-
feriores"?

O SR.DEBATEDOR (PROF.HUGO EIRAS WERNECK) -
Essa questão é quase um livro.Ele falou no pro
biema da educação, da conscientizaço do homem
brasileiro. Acho que esse é, realmente, um dos
caminhos. Sobretudo, o homem da cincia, da tec
nologia, o homem urbanizado, se distancia de-
mais das coisas da natureza. É uma área realmen
te dif{cil. J. se falou aqui em educaç.o. Eu di
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ria que, antes disso, a educação doméstica
extremamente importante porque ns	preparamos
o homem do Século XXI para conviver neste	mun
do, mas de uma maneira solidária e no opresso
rã, como se vive atualmente.

A perspectiva da pessoa que fez a	pergun
ta é extremamente sombria e eu concordo	com
ela, a continuar a coisa como esta. Mas eu te
nho uma grande esperança de que toda essa ação
que está se fazendo nas instituiçes,goverflamefl
tais ou não, vá reduzir a expressão dos números
apresentados por ele. Acho que a educação é um
caminho, mas no é o único. Acredito que seria
duradoura a formação do homem com a cincia,sem
fazer dela um instrumento de degradação da	vi

da.

PERGUNTA DO SR.ANTÔNIO GUERRA - "Qual é a
política ambiental para o vinhoto das emergen-
tes usinas de álcool de Minas Gerais que lançam
o referido resíduo dentro dos rios? Vide Viscon
de do Rio Branco, bem recentemente.Vide Vale do
Mucurl. Vide Tringulo'.

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA
RIBEIRO - A poluição causada pelo vinhoto em Mi
nas Gerais adquiriu uma proporção bastante gran
de. Ns sabemos que hoje o potencial	poluidor
das usinas de vinhoto, chega a uma vez e	meia
do potencial poluidor do esgoto doméstico do Es
tad.o inteiro. A fiscalização nas usinas de açú
car e de álcool foi definida como prioridade pé
lã COPAM. Existe um programa especial, já

	
im-

plantado neste segundo semestre, com acompanha
mento pelo computador, para dar maior	agilida
de. Hoje o pessoal do setor reclama desta dis-
criminaçao, o que no significa que a	questão
esteja equcionada. Em algumas das 80 usinas im-
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plantadas no Estado já se conseguiu um sistema
de controle razoável. O sistema de controle da
safra de86/87 jáé bastante superior ao da sa-
fra passada que, por sua vez, já foi melhor que
a da retrasada.

Temos a certeza que, na safra de 87/88, o
sistema de controle será bem mais eficaz e que,
daqui a trs ou quatro anos, teremos um sistema
de controle realmente funcional. Isso se	faz
aos poucos, ainda que se saiba que o sistema de
controle por Portarias Federais deveria estar
equacionado desde 79. Mas, existe uma política
específica para o setor que vem melhorando gra
dativamente.

PERGUNTA DO SR.RICARDO FREIRE - "Como ve V.
Sã. o caso da Associação Brasileira de caça que
investiu em manejo de fauna, firmando convnio
com a UFV-Viçosa e a USP-Piracicaba,para avalia
ção de populaç6es de animais silvestres? E o ca
so da Associação de Caça do Rio Grande do Sul
que vem, há muitos anos, fomentando as pesqui-
sas de fauna através de convnio com a Funda-
ç.o Zoobotânica daquele Estado?

O SR.CONFERENCISTA PRBSF.ÃNGELO MACHADO) -
Eu acho melhor do que aquelas associaçes	que
estio ai, caçando e destruindo, sem estudar o
problema. Estamos fazendo o que se faz nos maio
res paÍses do mundo. Eu acho que há pessoas vi-
ciadas em destruir e eu, pessoalmente, sou coo
tra. Mas, é menos ruim que se façam essas pes-
quisas, porque assim, pelo menos, se v que es-
to levando a serio o seu esporte. Nesse senti-
do, eu acho muito positivo.

PERGUNTA DO SR.RODRIGO OTÁVIO QUEIRÓZ FILHO
(UFMG) - "O incentivo à caça não seria contra -

produtivo no processo de conscientização ecol
gica de uma população pouco esclarecida	neste
sentido?

O SR.DEBATEDOR (PROF.CLÁUDIO ANTÔNIO NOSCHE
SE) - Essa pergunta denota a carncia de uma
postura indispensável no Brasil de hoje. N6s Es
tamos sempre olhando o brasileiro como um mdi
v{duo incapaz, incompetente e impossível de se e
ducar. Ao contrário, eu imagino que é no exerci
cio da liberdade e no exercício do voto que	a
pessoa aprende. Até pouco tempo atrás, ns discu
t{amos se as pessoas sabiam votar. Eu acho que
podemos acreditar que, se o indivÍduo tiver cur
30 de caça e for minimamente educado para isso -
o que é fácil de se conseguir - passará a ser um
defensor da natureza da qual ele mesmo usufrui.

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO PEDRO GUSTIN) - A
pergunta seguinte é do Sr.Mário Lima Belfort,di-
rigida a Jaime Santiago. A Presidncia leu a per
gunta e acha que, por uma questão democrática,de
veria envia-la diretamente a ele, que certamen
te responderá.

PERGUNTA DA SRA.DENISE MAGALHÃES BRESCIA (SO
CIEDADE MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS) - 'A gran
de impunidade que caracteriza o sistema brasilei
ro de proteção ambiental s6 poderá ser soluciona
da por urna Constituinte?

Entendemos essa impunidade como uma afronta
as leis brasileiras, anulando seu poder, e um
grave convite à reincidncia que se prolifera a
cada dia".

O SR.CONVIDADO ESPECIAL (PROF.ROBERTO MESSI
AS FRANCO) - Mais que uma pergunta, essa é uma
afirmativa da impunidade que ainda existe,motiva
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da pela fraqueza do sistema mental. Neste siste-
ma, vocs devem ter um papel importante - as pr6
prias pessoas que perguntam, as associaç6es,seja
representando os conselhos municipais, seja fa-
zendo diretamente as suas cobranças. A participa
ço da população, cada vez mais consciente, é o
caminho para que acabe essa impunidade. No ape
nas a Constituinte. Ela é, sem dúvida alguma, um
passo, um ponto importante.

PERGUNTA DO SR.AGGÊO LÚCIO GUALBERTO RIBEIRO
(CLUBE MINEIRO DE CAÇADORES) - " Nos desfiles de
escolas de samba, a gente v milhares de fanta-
sias confeccionadas com plumas de animais da fau
na brasileira que so abatidas pura e simples-
mente para aquela finalidade.

Por que as autoridades florestais nunca toma
ram qualquer providência a respeito desse crime
to bárbaro praticado contra a ecologia?".

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CARLOS DE CARVA-
LHO) - Esse é um assunto da esfera de competn-
cia do IBDF. Posso assegurar que, no caso de Mi-
nas Gerais, há uma instruç.o da Delegacia	do
IBDF que proibe o uso de peles ou plumagens de
quaisquer espécies da fauna brasileira. N.o sei
se essa norma vale s5 para Minas ou tambm para
as outras unidades da Federação.

O Dr.Haroldo me confirma agora que há	uma
norma do IBDF para todo o territ5rio nacional.

Vamos verificar isso no prximo desfile das
escolas na Marqus de Sapucal.

PERGUNTA DO SR.FLÁVIO VIEIRA - Dr.Cludio,em
toda discussão sobre a caça observa-se que as po
siç6es se dividem entre a proibição e a	permis

são. Normalmente, as pessoas tomam atitudes pas-
sionais e isso	inteiramente errado. Eu, por e-
xemplo, no gosto da pratica do "box", nem do mo
tociclismo. Porém, jamais pensei em "proibir"
quaisquer desses esportes.

E preciso racionalizar e conviver com a ca-
ça, pois proibir	uma atitude nazi-fascista
Existem pessoas que gostam de caçar e devem ser
respeitadas.

O SR.DEBATEDOR (PROF.JOSÉ CARLOS CARVALHO)
Sem dúvida, acredito que haja algum	resqu{cio
de autoritarismo no ato de proibir, ato	esse
que foi amplamente praticado no Brasil. Parece
que as pessoas ainda no se libertaram	total-
mente da vontade de coibir as coisas. Acho que
o ato de proibir necessário em qualquer socie
dade, mas no deve ser to usado como o foi no
passado. Desde que a atitude do caçador seja ba
seada em pesquisas científicas e que ele tenha
toda segurança de que vai colher determinado
animal sem prejudicar os mananciais e as quanti
dades populacionais do mesmo, a atividade deve-
ria ser permitida. A caça é praticada no mundo
inteiro e ate hoje no se conseguiu resolver.

Discordo de que a caça seja um vcio.Vcio,
geralmente, algo pejorativo e com isto no
posso concordar.

O SR.CONFERENCISTA (PROF.ÂNGELO MACHADO) -
Peço desculpas por ter usado um termo que pode
ensejar varias interpretaç6es. Terminei dizendo
que vocs levam a serio o seu esporte.Quero que
seja valido o último termo. Vicio alguma coi
sã que a gente vai usando, usando e depois n.o
pode mais se livrar dele.

86	 1	
87



PAINEL DA 4 11 SESSÃO DO SIMPÓSIO " MINAS GERAIS
E A CONSTITUINTE" - FASE II

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO PEDRO GUSTIN) -Te
mos agora a pergunta do Sr.Armando Viotti, do
seguinte teor: "Como está sendo executada a Lei
6.513, com relação à Serra do Curral Dei Rey?

A pergunta vai ser devolvida ao Armando Vio
tti para que ele a reformule, pois examinei a
Lei 6.513 e observei que ela nada tem a ver com
o assunto. A Lei de 9 de dezembro de 1974 e
autoriza o Poder Executivo a celebrar convnio
com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pa
rã a construção de um centro esportivo e cultu-
ral no Bairro de ar1os Prates.

O SR.ARMANDO VIOTTI - Quis referir-me a uma
lei que regulamenta locais de interesse tur{s
tico, tais como sltios paleonto1gicos, sítios
históricos, distritos naturais e parques flores
tais, no âmbito estadual.

O SR.PRESIDENTE (DEPUTADO PEDRO GUSTIN) -De
volvo-lhe a indagação e peço-lhe que a formule
novamente, apresentando à Mesa os argumentos
que acaba de apontar. Prometemos-lhe uma respos
ta.

A Presidncia lembra aos participantes que
logo mais, s 19,30 hs, esse debate terásequn
cia com a discussao das propostas a serem apre-
sentadas em um painel sobre os temas em pauta.

Esgotado o prazo regimental da reunido, a
Presidncja a encerra, convocando os Srs.Deputa
dos para a reunido de amanha, às 9,00 horas com
a Ordem do Dia a ser anunciada.

A Presidência agradece a presença de todos.

Levanta-se a reunido.
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TEMA : MEIO AMBIENTE E A CONSTITUINTE

Presidncia : Sr.Fbio Marton da Costa Santos

Coordenadores : Dr.Joo Paulo Campelo de Cas-
tro

Dra.Cinara Colen Rievers

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO

O SR.PRESIDENTE (SR.FÁBIO MARTON) - Convi
do a tomarem assento à Mesa os Exm 2 s Srs.
Dr.Joao Paulo Campelo de Castro,	Superinten
dente Administrativo da COPAM e a Dra. Cinara
Colen Rievers, Assessora Jurídica da Comissão
de Política Ambiental - COPAM, que	cooroena
ro este painel.
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O SR. PRESIDENTE (SR. FABIO MARTON DA COSTA
SANTOS) - A Presidência vai concedera palavra ao
Dr. João Paulo Campelo de Castro e à Dra. Cinara
Colen Rievers, que coordenarão o painel.

O SR. COORDENADOR (DR. JOÃO PAULO CAMPELO DE
CASTRO) - Antes de começar a apresentação das pro
postas, queremos dar a palavra ao Prof. Cláudio
Antônio Noschese que irá complementar a sua expo
sição iniciada durante o plenário, na Sessão da
tarde. Ele terá dez minutos para fazer a comple-
mentação.

O SR. DEBATEDOR (PROF. CLAUDIO ANTÔNIO NOS-
CHESE) - (Associação Brasileira de Caça) - Venho
apenas fazer a complementação da minha exposição
e vou levar menos tempo do que o concedido.

No livro que publicamos, intitulado "Caça e
Conservação", tentamos reunir estatísticas de vá
rios países, para mostrar que esse assunto de fau
na é regido e administrado.

Existe um livro intitulado "Caça e Vida" que
traz informações sobre a atividade de caça em vá
rios Estados americanos. Só para exemplificar,nes
ta obra consta que, no pequeno e populoso Estado
de Nova york, concederam-se 682.000 licenças a
caçadores na temporada de caça 81/82.

Só para dar uma idéia, esse recurso natural
na temporada de 81 a 82, rendeu uma arrecadação
da ordem de 5 milhões de dólares, só no Estado de
Nova York. Outras fontes de recursos estaduais,
na mesma área, somaram 11 milhões de dólares. O
que é feito com esse dinheiro? Isto é que é im-
portante.

Gostaria ainda de citar uma matéria publica-
da na revista "Sports Afield", que é o melhor pe
riódico americano sobre caça, pesca e conserva-
çao, onde há uma previsão para o ano 2.000 sobre
a arrecadação dentro desses esportes e a respec-
tiva utilizaçãohsreursos arrecadados. Em 1970,
por exemplo, foram arrecadados 102 milhões de d6
lares advindos das licenças de caça. Uma década
depois, a cifra subiu para 220 milhões de dóla-
res. Hoje está por volta de 320. No ano 2.000 se
rao arrecadados um milhão de dólares numa comuni
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dade de, aproximadamente, 20 milhões de caçado-
res. Pergunta-se: Existe fauna para tudo isto?De
acordo com as estatísticas, as colheitas são su-
per abundantes. Em 1920, os Estados Unidos tinham
13.000 Pronghorns, um tipo de antílope. Hoje es-
ses animais somam 750.000. Assim, eles extrapola
ram os antigos números. O peru selvagem, por exem
plo, foi intioduzido em mais ou menos 40 estados
americanos, em habitat adequado, e hoje	existe
uma população de dois milhões de exemplares.	A
população do "Whitetail" (rabo branco) - no Bra-
sil há uma espécie semelhante - contava lá com
11 milhões de animais há dez anos e hoje tem 15
milhões de exemplares. Tudo isto para não falar
de mais de uma quinzena de espécies animais que
constituem objeto de caça amadora nos Estados Uni
dos.

Mas, há também uma informação que considero
interessante. Somente em 84, o habitat-fauna nos
Estados Unidos cresceu 2.3% milhões de ares, atra
vês de compras com este dinheiro. Isto talvez se-
ja a coisa mais importante que possamos conse-
guir no futuro.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Vamos dar início à apresentação das pro-
postas, chamando o representante da Sociedade Bra
sileira para o Progresso da Ciência.

PROPOSTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PRO-
GRESSO DA CIÊNCIA (PROF. B.M. MACHADO).

A Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência propõe a inclusão no novo texto constitu
cional de um capítulo específico sobre o meio am
biente nos moldes do que tem sido feito na maio-
ria das constituições modernas. Propõe ainda a
inclusão de mais dois itens sobre o assunto res-
pectivamente nos capítulos que tratam dos Bens da
União e das Competências.

DO MEIO AMBIENTE
1 - Todos têm direito a um ambiente sadio, eco-

logicamente equilibrado e adequado para o
desenvolvimento da vida, com o dever de o
defender.

(precedentes constitucionais: Albânia (art.
20), Chile (art.19, 89), Espanha (art.	45,
1), Índia (art. 51A (g), Peru (art. 123), Po
lônia (art. 71), Portugal (art. 66.1), URSS
(art. 67).

II -É dever do Poder Público, através de organis
mos próprios e com a colaboração da comunid
de:
a) assegurar, em âmbito nacional e regional,

a diversidade das espécies e dos ecossis-
temas, de modo a preservar o patrimônio go
nético da nação.

M. criar, através de lei ou decreto e alte-
rar apenas através de lei, Parques, Reser
vas, Estações Ecológicas e outras unida-
des de conservação, de âmbito nacional, es
tadual e municipal, implantando-as e man-
tendo-as com os serviços públicos indis-
pensáveis às suas finalidades.

c) ordenar o espaço territorial de forma a
conservar, construir ou restaurar paisa-
gens equilibradas biologicamente.

d) prevenir e controlar a poluição e a ero-
são. O descumprimento da legislação per-
tinente impedirá o infrator de receber in
centivos e auxílios do Governo.
(precedente: art. 172 da EC 1/1969).

e) possibilitar a todos, na forma da lei, co
mo parte do bem comum a fruição de todas
as formas de energia, principalmente, as
não poluentes.

f) assegurar e promover, com base em princí-
pios ecológicos, o aproveitamento dos re-
cursos naturais em benefício de todos, ga
rantindo-se sua reserva e estocagem para
as gerações futuras.

g) exigir, na forma da lei, a elaboração de
estudos de impacto ambiental que permitam
definir prioridades e alternativas na exe
cução de projetos que possam causar danos
ao meio ambiente.
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h) submeter à aprovação popular, através de
plebiscito, a implantação e a expansão de
obras e instalações que utilizem energia
nuclear.

1) promover a educação ambiental em todos os
níveis e proporcionar na forma da lei, a
informação ambiental.

j) proteger os monumentos naturais, os sítios
paleontológicos e arqueológicos, os monu-
mentos e sítios históricos e seus elemen-
tos, fixando a lei as medidas restritivas
ao direito de propriedade.

(precedentes constitucionais: Albânia (art.
20 - ano 1976) , Chile (art. 19 - ano 1980)
China (art. 11 - ano 1978), Cuba (ano 1976),
Espanha (art. 45.2 - ano 1978), Grécia (art.
24.1, 2, 6 - ano 1975, Índia (art. 48A), Pa-
namã (ano 1972), Peru (art. 123 - ano 1979),
Polônia (art. 12.2 - ano 1976), Portugal(art.
66.2, a, b, c, d - ano 1976), República Demo-
crática da Alemanha (art. 15.2, ano 1968),
URSS (art. 18 - ano 1977).

111-Os cidadãos e as associações constituídas na
forma da lei, que entenderem estarem ameaça-
dos ou lesados os direitos previstos no ind
so 1, poderão pedir à Administração Pública
ou ao Poder Judiciário, na forma da lei, a
cessação das causas da violação, a respecti-
va indenização ou a recomposição do bem atin
gido. (Precedentes constitucionais: Espanha
(art. 45.2 - ano 1978), Portugal (art. 66.3-
ano 1976).

IV -A lei considerará como crimes os atentados
contra o meio ambiente, devendo ser promovi-
da a responsabilidade penal e civil dos ser-
vidores públicos que se omitirem ou negligen
ciarem em suas funções. (Procedentes consti-
tucionais: Espanha (art. 45-3 - ano 1978).

- DOS BENS DA UNIÃO:
Pertencem á União, na forma da lei, a fai

xa marinha envolvendo praias, falésias, cos-
tões e costeiras, estuários, manguezais, sã-
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cos e marismas; as lagunas e sistemas laguna
res; o leito dos rios; as faixas de beira dos
rios, represas e lagoas; as grutas e os dis-
tritos cársticos, os recursos da plataforma
continental e das águas costeiras e a fauna
silvestre.

DAS COMPETÊNCIAS:
- Compete à União legislar e fixar normas

gerais sobre o ambiente;
- Compete aos Estados e Municípios legis-

lar e fixar suplementarmente normas so-
bre o ambiente, respeitada a legislação
federal.

Acho esse documentomuito importante, porque
dá margem de proteção à fauna, com rigor. Pela
lei a proteção da fauna é da União. Ê preciso que
se coloque a nível constitucional. Esta é a nos-
sa proposta. Tudo é do poder público que pode
ceder a utilização. Pode definir a caça aberta em
determinados lugares. Não é necessário que a per
missão conste da Constituição. O IBDF.é que oprol'
be. Em linhas gerais, são órgãos de poder cienti
ficamente organizados, para definir cada caso. A
questão da competência é muito criticada, porque
todo o poder é da União, e nossa proposta defere
aos municípios a capacidade de legislar suplemen
tarmente sobre o ambiente, respeitada a legisla-
ção federal. Acredito que seja estratégico apro-
var isso e encaminhar à Assembléia Nacional Cons
tituinte. Do ponto de vista formal, julqo que
o bastante.

O SR. COORDENADOR (JOÃO PAULO CAMPELO DE CAS
TRO) Em discussão a proposta da Sociedade Brasi-
leira para o Progresso da Ciência.

DEBATE

O SR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM) -
Entendo que esse é um documento muito bom, mas
tenho algumas dúvidas e queria que o Sr. nos es
clarecesse se não vai prejudicar a aprovação de
Outras propostas.
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O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - A lei é da
União.

O SR. JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (WPAM) -
Por que o "leito do rio"? Esta é minha primeira
pergunta. Por que não o "rio"?

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Esse é um pro
biema de conceito geográfico. O que estaria fora
do leito do rio? Estão incluidos os leito do rio
e as faixas à beira-rio e, se você aprova o cnn-
junto, aprova tudo.

O SR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM) -
Não estou dizendo que não deva ser o leito. Pen-
saria de uma forma mais ampla, entendendo a cole
ção d'água.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - A coleção
d'água é o leito do rio. Pega-o todo.

O SR. JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM) -
A palavra "leito" não daria margem para a exclu-
são da água? Não seria melhor usar a expressão
"coleções d'água"? "O documento não se refere a
córrego, nem a ribeirão e isso limitaria a inter
pretação da idéia.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Quando se diz
que é consensual, isso implica que podem ser fel
tas emendas. A gente poderia colocar os rios e
as faixas á beira-rio.

O SR. JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM) -
Poderia mencionar coleções d'água.

O SR. COORDENADOR (DR. JOÃO PAULO CAMPELO DE
CASTRO) - A Constituição faz distinção entre bens
da União e do Estado. Os rios são bens estaduais.
Isto é, os que têm nascente e foz no mesmo Esta-
do.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Se continuar
mos nessas considerações, entram cacimba, cister
na, córrego de beber água e não é essa a idéia.
Acho que ele tem razão quanto à diferença que po
de existir entre "leito do rio" e "rio". Nesse
sentido, acho que leito do rio será entendido co
mo fundo do rio e rio somente como a água.

O SR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM) -
O Sr. Não acha que poderíamos também colocar lagos e la-
goas?

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Realmente exis
te diferença quando se diz lago e lagoa. PoderÍ
rnos, portanto,colocar também a palavra lago.

O SR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM)-
Com relação aos bens da União, proponho a exten-
são a rios e lagos, que também parecem importan-
tes. Pergunto também se outras coisas não seriam
importantes. Não conheço a norma que norteou a
promoção de tais bens como pertencentes à União.
Entrariam também os escoadouros, manguesais, fio
restas, cerrados, etc.?

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Tenho uma idéia,
porque discuti o assunto com o Paulo Afonso. Ele
tinha a seguinte proposta. Pertencem à União as
matas consideradas de preservação permanente pe-
la legislação atual. É evidente que, se isto for
aprovado, o Governo terá que indenizar, por exem
pio, a maioria da Serra do Mar. Todos sabem que
não se pode cortar a mata, mas ela é de proprie-
dade particular. Se ela passar à União, esta te-
rá de indenizar os seus proprietários. Não será
preciso, porque a mata não pode ser cortada mes-
mo. Por isso, não consta aqui "floresta" porque,
senão, deveríamos indenizar todos e seria uma de
sapropriação inconstitucional. O mesmo não vale
para a fauna, que já pertence à União. No código
de proteção à fauna, esta é da União. No código
Florestal, é de propriedade particular, com as
restrições que a legislação impõe. De modo que
não concordaríamos com essa idéia. Aceito a su-
gestão de que se coloque rio e lagoa. Talvez fos
se melhor votar isto.

O SR. OSWALDO WENCESLAU SILVA (FEDERAÇÃO MI-
NEIRA DE PESCA E DESPORTOS SUBAQUÁTICOS) - Isto
poderia ser simplificado, colocando-se água de
domínio público. Concordam com isto?

O SR. JOSÉ CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO (COPAM)~
Mas ternos que dizer quais são estas águas.

O PROF. ANG3LO MACHADO (SBPC)- Teríamos que
definir o que seja de domínio público. Então, água
de domínio público não especifica nada.

O SR. OSWALDO WENCESLAU SILVA (FEDERAÇÃO MI-
NEIRA DE PESCA E DESPORTOS SUBAQUÁTICOS) - Por

98	 1	 99



exemplo, a água que é usada por mais de uma pes-
soa é de domínio público. Então, acredito que se
deva considerar água de domínio público a de re-
presa de Três Marias que atende a vários municí-
pios.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Foi propos-
ta uma modificação. Pelo que percebi, esta seria
aprovada consensualmente. Por quê não aprovamos
isto e damos um passo à frente? Alguém propõs que
se substitua "leito de rio" por "rio" e, que além
de lago, seja dito lagos e lagoas. Mas, alguém
ponderou que no Brasil não existem lagos. O Bra-
sil tem lago sim, como os existentes no Rio Do-
ce. Esta é uma discussão que não nos cabe defi-
nir.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Vamos deixar as pessoas inscritas se pro
nunciarem em 19 lugar, porque são 11 propostas.
Se a discussão se prolongar, não vai terminar ho
je.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOZE (DEPARTAMENTO DE GEO
LOGIA DA UNIVERSIDADE DE MINAS GERAIS) - Gosta-
ria de perguntar se seria possível falar mais de
um minuto para dar informações a respeito de um
debate que fizemos há duas semanas sobre o meio
ambiente e as conclusões a que chegamos.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Não está em pauta. Só se for apresenta
ção de proposta para a futura Constituição para
ser encaminhada à Assembléia Nacional Constituin
te. Caso seja de seu interesse, pode me enviar
sua proposta escrita.

O SR. JOSÉ ANTONIO DOZE (DEPARTAMENTO DE GEO
LOGIA DA UFMG) - Esta forma é insipiente, para
Constituição deveria ir apenas uma proposta. Os
12 Estados tomariam as decisões sobre o controle
do meio ambiente.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-.
VERS) - Então você poderia apresentar sua propos
ta por escrito.

O SR. JOSÉ ANTONIO DOZÉ (DEPARTAMENTO DE GE
OLOGIA DA UFMG) - Acho que não é necessário dis
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cutir a questão dos leitos dos rios e as faixas
das beiras dos rios, uma vez que aqui está escri
to estuário. Estuário quer dizer os leitos dos
rios. Não é necessário incluir aqui o leito dos
rios e a faixa dos rios. Isto pode ser riscado.
Existem outras questões e outros erros escri-

tos aqui, tais como controle de erosão, urna coi-
sa que é impossível porque erosão é processo den
tro da geologia. Este item está muito fraco.

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) - A
proposta está excelente, mas tenho pequenas ob-
servações a fazer:
- Inciso 2 - alínea b "criar, através -e lei ou
decreto ... "(Lê.). Sugiro que se inclua a pa-
lavra "suprimir", porque pode acontecer	como
em Sete Quedas e Paulo Afonso.

- Inciso 2 - alínea d - "prevenir e controlar a
poluição ... "(Lê.). O uso da propriedade con-
forme a sua finalidade social resultaria na per
da do direito de propriedade pelo proprietário.
Se o proprietário tem o registro, mas o usa de
forma indevida, ele perde o direito àquela pro
priedade e não recebe nenhuma indenização do
Governo.

Aqui neste outro item, quando se fala 'promo
ver", entendo que a palavra nível leva a pensar
que são os vários níveis do ensino formal de 19,
29 e 39 graus. Seria promover a educação ambien-
tal, de maneira formal e proporcionar informações
ambientais.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Se continuarmos a discussão neste nível
de detalhes, não vamos chegar a nada. Cada pes-
soa está propondo coisas diferentes. Por que não
votamos para depois passar para frente? Seria bom
analisar a proposta como um todo e não nos ater
a questões formais.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Vai sair um
documento da SBPC com algumas modificações.

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) - Ape
sar d' não dominar completamente o vocabulário des
ta arca, sugiro que se mantenha a palavra "nas-
cente"
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O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Esse item "d":
"prevenir e controlar a poluição" é o único item
que já existe na Constituição atual. Entendo que
já é um "status" conquistado. Por isto, é que se
coloca aqui, para prestigiar o pouco que já se
tem e isto não vai ser retirado.

O SR. NEY CARNEVALLI - Na proposta da Co-
missão Afonso Arinos, artigo 99, temos:

Art. 99 - são deveres de todos e, priorita-
riamente, do Estado, a proteção do meio ambiente
e a melhoria de qualidade de vida.

Parágrafo único - A proteção a que se refere
este artigo visa, na forma da lei:

1 - a promover a garantia de utilização ade
quada dos recursos naturais;

II - ao equilíbrio ecológico;
iii- à proteção da fauna e da flora, especi-

ficamente das florestas naturais, preservando a
diversidade do patrimônio genético da nação;

IV - ao combate à poluição e à erosão;
- à redução dos riscos de catástrofes na-

turais e nucleares.
No encontro que tivemos no Rio de Janeiro com

o professor Cândido Mendes, fizemos uma observa-
ção a esse parágrafo 39, sobre os ecossistemas na
turais, incluindo o cerrado, os mangues e os cam-
pos nativos. O professor Cândido Mendes nos rela
tou que tal proposta havia sido feita pela SBPC,
e por isso, foi suprimida deste documento.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - E porque eles
modificaram a proposta drasticamente. O que esta
mos propondo é assegurar, em âmbito nacional e
regional, a diversidade das espécies e dos ecos-
sistemas.

Se se extingue uma espécie, diminui-se a di-
versidade. Isto significa que aqui em Minas tem
que haver amostra de todos os ecossistemas, O Cãn
dido Mendes não entendeu isso. Está ai: "Preser-
vando a diversidade do patrimônio genético da na
ção". Formalmente não está correto porque o pa-
trirnõnio é tudo. Estamos preservando a diversida
de dos ecossistemas, como parte do patrimônio. Es
tá em discussão o documento da SBPC e a minha pró

posta é que se vote contra. Acho que o Centro de
Conservação da Natureza tem uma proposta para mo
dificar isso.

O SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR JURIDICO
DA COPAM)- Quando ao documento gostaria de pedir
aos componentes que modifiquem os seus pontos de
vista, porque me parece que ele é perfeito, in-
clusive no que foi dito com relação à erosão. O
que está escrito aqui é "prevenir e controlar a
poluição e a erosão". A erosão não é apenas um
fenômeno natural. O homem coloca um tratorna ter
rã, arrancando a crosta, depois abandona, cria
assim uma erosão passível de jurisdição. Gostaria
de perguntar uma coisa que me espanta. Geralmen-
te eu abandono alguns Congressos exatamente por
isto. Perdoem a minha ignorãncia, mas eu gosta-
ria desaber, dentre os presentes, quem é candi-
dato à Assembléia Constituinte. (Pausa)

Temo que tudo que se discute aqui e todas as
nossas sugestões acabem numa lata de lixo, por-
que não tem aqui nenhum interessado direto, em
ouvir o que nós falamos. Então, o que temos é um
trabalho que nos custou tempo, ao qual nos dedi-
camos, e que depois, será jogado fora. Eu gosta-
ria que isto constasse dos Anais.

O SR. JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO - Eu
tenho uma objeção quanto ao conteúdo e não quan-
toa forma. É sobre o plebiscito para a instala-
ção da Energia Nuclear. Acho que é um item muito
perigoso que deve ser bem discutido porque as usi
nas nucleares são de grande porte e têm uma abran
gência enorme. Submeter a um plebiscito municipal
ou estadual é muito arriscado, porque ninguémvai
querer uma usina perto de sua casa, mas todos vão
querer a energia. Estamos vendo isto em São Pau-
lo, com relação às hidroelétricas. Portanto, sou
contra a idéia de submeter as instalações a pe-
biscito.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Podemos encaminhar a proposta como não
consensual. O regulamento deste Simpósio permite
isso.
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PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - O regulamento
é falho porque iguala coisas diferentes. Poderia
sair daqui um documento totalmente estapafúrdio,
com a concordância de uma só pessoa, e que seria
aprovado como não consensual do mesmo jeito.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Com a concordância do pessoal que el.abo
rou o regulamento, nós vamos colocá-lo em vota-
ção. As propostas que tiveram maioria serão con-
sideradas aprovadas. A proposta será colocada co
mo um todo. Aqueles que forem contra, se manifes
tem. (pausa) Está aprovada a proposta, com um vo
to contra.

Chamamos agora o .pessoaJ do Centro para a
Conservação da Natureza, para apresentar e ciefen
der a sua proposta.

O SR. PRESIDENTE (SR. FÁBIO MARTON DA COSTA
SANTOS) - A Mesa esclarece que, abrindo uma exce
ção ao regimento do Simpósio, nós mudamos a dinã
mica de aprovação das propostas. Os itens podem
ser discutidos separadamente. As pessoas que não
concordarem integralmente, poderão se irnifestar,
e isto será registrado. Durante a discussão, to-
das as ponderações colocadas com relação a par-
tes das propostas, serão encaminhadas juntamente
com elas.

PROPOSTA DO CENTRO PARA A CONSERVAÇÃO DA NA-
TUREZA (DR. JOSÉ RABELO DE FREITAS) - O Centro
para a Conservação da Natureza, em Minas Gerais
estudou o texto do esboço preparado pela Comis-
são de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, re
centemente entregue o Presidente da República, _e
com base neste esboço, faz suas sugestões, apre-
sentando as emendas a seguir enumeradas. No en-
tanto, gostaríamos de, antes da apresentação das
mesmas, fazer uma ressalva. Estamos tomando por
referência o texto preparado pela Comissão Afon-
so Arinos, pois este recebeu sugestões das mais
variadas Associações e órgãos institucionais li-
gados à área ambiental. Sabemos que os futuros
constituintes poderão rejeitar todo o tralho da
Comissão Afonso Arinos, pois a Assembléia Consti
tuinte é livre e soberana.

EMENDA N9 1

Inclui no inciso II do artigo 71, do Capítu-
lo 1, das Disposições Preliminares, do Título II,
do Estado Federal, o terno "mnguesais" e "águas sub-
terrâneas".

O artigo 71 do projeto da Comissão Afonso Ari
nos trata dos bens da União que foram distribui-
dos em nove incisos:	 -

1 - a porção de terras devolutas indispensa
vel à defesa das fronteiras, às fortificações e
construções militares e às vias de comunicação;

II - os lagos e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limite com outros países
ou se estendam a território estrangeiro, as ilhas
fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com ou
tros países, as ilhas oceânicas e marítimas, ex-
cluídas as de São Luiz, Vitória, Florianópolis e
outras já ocupadas pelos Estados e as praias ma-
r ít imas;

III -os recursos minerais do sub-solo eáguas
subterrâneas;

TV - a plataforma continental;
V - o mar territorial e patrimonial;
VI - o espaço aéreo;
VII- as terras ocupadas pelos índios;
VIII-as cavidades naturais subterrâneas;
IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou

que vierem a ser atribuídos à União por tratados
internacionais.
JUSTIFICAÇÃO: Apesar de várias propostas no sen-
tido de se incluir entre os bens da União os "man
guesais", a Comissão Afonso Arinos não fez esta
inclusão.

Todos sabem da importância dos manguesais para
a biota marinha. Eles se constituem em um rico cri
adDuro natural de micro-organismos que em inúme-
ras cadeias alimentares são os elos iniciais. É
e:oncial, portanto, a proteção dos manguesaisa
ra a sobrevivência de várias espécies e, incluiu
dc estes como bens da União, se estará evitando
a ua posse e destruição pela iniciativa privad.
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EMENDA N9 2
	 j	EMENDA N9 3

Acrescenta inciso ao artito 71, das Disposi-
ções Preliminares, do Título II, do Estado Fede-
ral, o termo "Fauna Silvestre".
JUSTIFICAÇÃO: De acordo com os termos da Justifi
cação da Emenda n9 1, o artigo 71 do texto da
"Comissão Afonso Arinos" trata dos bens da União
e, não foi incluída a "fauna silvestre"	entre
aqueles bens.

Ora a própria Lei n9 5.197 de 3/6/67 que tra
ta da proteção da fauna esLabelece no seu artigo
19:

"Os animais de quaisquer espécies, em qual-
quer fase do seu desenvolvimento e que vivem na-
turalmente fora do cativeiro, constituindo a fau
na silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e cri
adouros naturais são propriedades do Estado, sen
do proibida a sua utilização, perseguição, des-
truição, caça ou apanha".

Quando esse inciso legal dispõe que a fauna
silvestre se constitui "propriedade do Estado",
aqui se refere à União enão ao Estado Membro. Por
tanto, tecnicamente está correto incluir a "fau-
na silvestre" como "bens da União" e pelo ponto
de vista conservacionista, é importante a inser-
ção da mesma para a sua efetiva proteção.

Estabelecendo expressamente no texto consti-
tucional que a "fauna silvestre" pertence à Uni-
ão, a suaroteção será mais eficiente e permitir-
se-á que os transgressores sejam punidos por con
trariar também uma norma constitucional.

Há uma preocupação quanto a este artigo dian
te do desenvolvimento da biotecnologia. Quando se
fala em patente para se usar qualquer animal do
Brasil, cuja proteção depende do Governo, esta-
mos protegendo nossa fauna do uso estrangeiro ou
empresarial. É produto natural e está protegido
como bem da União. Ninguém pode patentear esse
bem. Este seria um outro aspecto da proteção. (Lê)~

Altera o inciso VIII do art. 74 do Capítulo
III - da Competência Comum à União Federal, aos
Estados e aos Municípios que passa a ter a se-
guinte redação:

"conservar as florestas, a fauna e a flora"

JUSTIFICAÇÃO: Neste capítulo foram definidas as
competências comuns da União Federal, dos Esta-
dos e dos Municípios. Dentre estas, a Comissão
Afonso Arinos inseriu no inciso VIII do art. 74
a competência comum da União, do Estado e do Mu-
nicípio para preservar as florestas, a fauna e a
flora. No entanto, o termo "preservar" tem o sig
nificado de manter a coisa intacta ou no estado
em que se encontra. Preferimos o termo "conser-
var" porque encerra uma dimensão dinâmica e da
ação mais apropriada para o objetivo a que se des
tina este inciso legal.

EMENDA N9 4

Altera o inciso XIV do artigo 75 do
III, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 - Compete à União Federal e
dos a legislação comum sobre:

inciso XIV - caça, pesca, fauna, flora e con
servação da natureza.

JUSTIFICAÇÃO: Queremos a substituição da palavra
floresta por flora, porque no Brasil temos vários
ecossistemas. Temos cerrados, pampas e florestas.
Só se protegem as florestas. Por quê? Isto é um
erro que vem de outras eras e tem que ser modifi
cado. Este é o ponto importante deste artigo.

EMENDA N9 5

Altera a letra "c", do artigo 407, inciso VI,
do meio ambiente, que passa a ter a seguinte re-
dação:

Capítulo

aos Esta
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Art. 407 - São deveres de todos e, priorita-
riamente, do Estado, a proteção ao meio ambiente
e a melhoria da qualidade de vida.

Parágrafo Único: A proteção a que se refere
este artigo compreende, na forma da lei:

letra C: à proteção da fauna e da flora, es-
pecificamente das florestas naturais, preservan-
do, em âmbito nacional e regional, a diversidade
das espécies e de ecossistemas de modo a garantir
o patrimônio genético da nação.

JUSTIFICAÇÃO: É semelhante a consideração. Há uma
grande diversidade no patrimônio da Nação. Tal pa
trimõnio é muito mais amplo do que a diversidade
das espécies.

EMENDA N9 6

Altera a letra "e", do artigo 407, do inciso
VI, do meio ambiente: "A redução dos riscos e
efeitos de catástrofes naturais e nucleares".

JUSTIFICAÇÃO: No texto original só fala dos ris-
cos e não dos efeitos. É importante que também
os efeitos sejam reduzidos.

No texto apresentado pela Comissão Afonso Ari
nos, neste inciso, não existem os termos "dos efei
tos", estando redigida na seguinte forma: a redu
ção dos riscos de catástrofes naturais e nuclea-
res. Entendemos que é dever do Estado não só a
redução dos riscos mas principalmente "dos efei-
tos", das catástrofes naturais e nucleares.

EMENDA N9 7

Altera o artigo 409, do Título VI, do Meio Am
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 409: Na execução de projetos que possam
causar danos ao meio ambiente, será exigido, na
forma da lei, a elaboração de estudos de impacto
ambiental que permitam definir prioridades e al-
ternativas; e a ampliação ou instalação das usi-
nas nucleares depende de prévia autorização do
Congresso Nacional.
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JUSTIFICAÇÃO: No texto da Comissão Afonso Arinos,
neste artigo, consta o seguinte: A ampliação ou
instalação das usinas nucleares e hidrelétricas e
das indústrias poluentes, susceptíveis de causar
dano à vida ou ao meio ambiente, dependem de pré
via autorização do Congresso Nacional.

Entendemos que a inclusão de indústrias poiu
entes neste artigo abrange quase todas as indús-
trias do país e, não seria possível depender do
Congresso Nacional para a sua instalação. O exa-
me do estudo de impacto ambiental e as alternati
vas a serem sugeridas talvez seja o melhor cami
nho. Achamos que essas outras atividades que cau
sam impacto ambiental, e estão contempladas por
lei, seriam reforçadas por este artigo da Consti
tuição. Já a implantação ou instalação de usinas
nucleares continua dependendo da prévia autoriza
ção do Congresso Nacional, uma vez que é a mais
grave forma de poluição.

EMENDA N9 8

Altera o artigo 410 do título VI, do Meio Am
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 410 - É vedada no território nacional,
na forma da lei, a prática de atos que afetem as
condições ecológicas para a sobrevivência das es
pecies ameaçadas de extinção.

JUSTIFICAÇÃO : No texto da Comissão Afonso Arinos,
este artigo foi expresso da seguinte forma:

"É vedada no território nacional, na forma
da lei, a prática de atos que afetem a vida e a
sobrevivência de espécies, como a da baleia, ame
açadas de extinção.

Discordamos da exemplificação. Ameaçadas de
extinção estão várias espécies da fauna brasilei
ras, todas igualmente importantes. Salientamos
que o essencial é a proteção das condições ecoló
gicas para a sobrevivência das espécies.
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1EMENDA N9 9

Altera o artigo 411 do titulo VI, do Meio Am
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 411 - A floresta amazônica e o Panta-
nal Matogrossense constituem-se em patrimônio na
cional. Sua utilização far-se-á na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação
de sua riqueza natural e de seu meio ambiente.

JUSTIFICAÇÃO: No texto da Comissão Afonso Arinos,
este artigo foi redigido da seguinte forma:

Art. 411: A floresta amazônica á patrimônio
nacional. Sua utilização far-se-á na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação
de sua riqueza florestal e de seu meio ambiente.

Em nossa proposta, entendemos que á importan
te incluir também o Pantanal Matogrossense pela
rica e variada fauna que ainda possui e substitu
mios as palavras "riqueza florestal" por "rique-
za natural" cujo termo á mais amplo.

DEBATE

(UM PARTICIPANTE) - E se colocássemos todos
os ecossistemas?

O SR. JOSÉ RABELO DE FREITAS (CENTRO PARA A
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA EM MINAS GERAIS) - Sim,
poderia, mas isto está repetido em outro artigo.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Está em discussão a proposta do Centro
de Conservação da Natureza.

O PROF. ANGELO MACHADO (SBPC) - Queria apoiar
a aprovação desta proposta, porque a documentação
Afonso Arinos, seguramente, estará nas mãos de
todos os representantes da Assembléia Constituin
te. A nossa proposta é que seja encaminhado este
anexo, de modo que, quem receber o documento Afon
so Arinos receba também esta proposta.

A Comissão Afonso Arinos pegou várias coisas
do documento. As coisas se completam e é bom re-
petir um pouco.
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A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A Mesa coloca em votação a proposta do
Centro de Conservação da Natureza. Se todos esti
verem de acordo, poderá ser aprovação consensual.
(Pausa) Está aprovada consensualmente a proposta
do Centro de Conservação da Natureza.

O SR. JOSÉ ANTÔNIO DOZÉ (DEPARTAMENTO DE GEO
LOGIA DA UFMG) - Na proposta existe um pequeno
erro, quando se fala em catástrofes naturais e
nucleares. O controle de catástrofes naturais á
impossível. Então seria melhor haver uma mudança
no texto, colocando-se: Catástrofes de origem po-
luente e nuclear.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Parece-me que esta proposta já foi vota
da.

O SR. JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CAS91PO -
catastrofes provocadas por um acidente natural o
Poder Público não deve ficar de braços cruza-
dos.

O PROF. ÂNGELO MACHADO (SBPC) - Um vulcão
não é previsível, mas os seus efeitos podem ser
controlados.

O SR. JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO - A mo
dificação por nós proposta, seria a redução dos
riscos e dos efeitos. Pela proposta da Comis-
são Afonso Arinos seria só dos riscos.

O SR. NEY CARNEVALLI (PRESIDENTE DA ABBIO) -
O Prof. Cândido Mendes me informou que, no caso
do México, o '-rrernoto já havia sido constatado.
O sismo já estava vindo do Oceano Pacífico e não
houve providências para que a população fosse re
tirada do México. Foi este o cuidado que a comis
sao tomou ao incluir isto na redução de riscos.

O SR. JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO - A
mesma coisa aconteceu com o caso do vulção. Hou-
ve aquele problema e foi falta de previsão.

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF)
Artigo II - "A ampliação ou instalação	das

usinas necleares e hidroelétricas e	indústrias
poluentes, suceptiveis de causar dano à vida ou
ao meio ambiente, depende de prévia	autoriza-
çao do Congresso Nacional".
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Entendo que a proposta está excelente, mas e
xiste um pequeno reparo a ser feito. Entendo que
depende de lei. Isso deve ser feito através de
Resolução, ou outras formas de aprovação, em ca-
sos de convênios que passem despercebidos. Esta
é a minha observação. Esta prévia autorizaçao do
Congresso Nacional está melhor posta do que a an
tenor, mas não é a forma ideal. Volto a repetir
que depende de lei federal.

O SR. JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO - Fica
muito difícil para cada agremiação estabelecer u
ma lei, porque já existem leis que regulamentam-
a matéria.

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) - É
complicada esta questão de democracia. Na ditadu
rã as coisas andam mais rápido. Mas, declaLo a
minha fé na democracia e volto a repetir que de-
ve ser através de lei. Só com um processo demora
do e difícil é que vamos atender a maioria	das
pessoas que compúem esta nação.

O SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR JURÍDICO
DA COPAM) - É impossível criar-se urna lei cada
vez que se fizer uma nova usina. A liberação pa-
ra se instalar uma usina em Belo Horizonte ou em
São Paulo deve depender de um documento ou de u-
ma autorização, e não de uma lei.
Cada vez que for levantada uma dúvida,	ou um
item, isto será bastante para que a	propostanão seja consensual?

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A proposta vai ser votada como um todo.
Caso haja maioria, será considerada consensual.

O SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR JURÍDICO
DA COPAM) - Ela tem maioria. Não poderíamos dei-
xar que fosse debatida cada réplica e que essa
fosse vencida ou vencedora? Do meu ponto de vis-
ta, "data venia", estão sendo levantadas coisas
de máxima insignificância.

Se levanto uma questão da Sociedade Brasilei
rã do Progresso e da Ciência, mas a minha repli-
ca não procede, eu gostaria de saber se, quando
eu for votar, o meu voto será válido.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Vai ser registrado.

O SR. MENELICK DE CARVALHO NETO (DA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS) - O simpó-
sio visa o fundo e não a forma. Não se trata de
uma única proposta. Em termos de questúes de fun
do, são contempladas uma série delas. O documen-
to de Afonso Arinos tem várias propostas. Pode-
mos concordar ou discordar de determinados assun
tos, e concordar, por exemplo, com outros. Acho
que a Mesa está encaminhando a questão erradamen
te, pois está considerando a proposta como um to
do.

Podemos concordar com a maior parte das pro-
postas do SBPC e, entretanto, considerar como er
rada uma delas. O que nos interesssa sao as quês
toes de fundo, ou seja, a maneira como a socieda
de mineira vê a questão. Acho que as propostas
têm que ser separadas dentro de um documento.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-

VERS) - Neste caso, teremos que proceder a dis-
cussão de item por item, e temos um horário para
encerrar. Temos aqui onze propostas novas	para
discutirmos item por item.

O SR. PRESIDENTE (SR. FÃBIO MARTON DA COSTA
SANTOS) - A Presidência esclarece que foi dela a
decisão de modificar o regulamento em função de
uma melhor dinâmica de apresentação das propos-
tas e de conciliar opiniões. A resolução que a
Mesa tomou foi no sentido de aprovar a proposta
ou desaprova-la como um todo. Qualquer partici-
pante poderá discordar de algum item da propos-
ta, e essa discordância será registrada. Entre-
tanto, a proposta deverá ser votada como um to-
do.

O SR. josÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO -	A
proposta feita entra em conflito com a da SBPC.
Se aprovarmos as duas propostas, vamos	aprovar
coisas conflitantes. Concordo plenamente com a
necessidade de licenciar todas as atividades pe-
rigosas. Não apenas as nucleares. A Petroquímica
também apresenta perigo.
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8) -

9) -

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A Mesa lembra aos participantes que te-
rão um minuto para as suas exposições.

Vamos colocar em votação, a proposta do Cen-
tro de Conservação da Natureza.

Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam
como se encontram. (Pausa) Está aprovada por una
nimidade.

Vamos colocar em votação a proposta	eirada
do Encontro Estadual de CODEMAS.

PROPOSTA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CONSER-
VAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE (SR. JOSÉ CLÁU-
DIO) - Estamos encaminhando documentk elahrado
pelos representantes dos CODEMAS - Conselhos Mu-
nicipais de Conservação e Defesa do Meio Ambien-
te, reunic.os no II Encontro Estadual de CODEMAS,
realizado em Divinõpolis no último més 1e dezem-
bro.

Trata-se de uma contribuição dessas entida-
des mineiras, representativas dos municípios
regiões mineiras, à elaboração da Nova Constitui
ção do Brasil, especialmente no que se refere à
questão ambiental.

Temos certeza que os partidos politicos c
candidatos à Constituinte devem levar em	conta
os reais interesses e aspirações da	sociedade
brasileira.

À COMISSÃO DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS, AOS
CANDIDATOS, AO CONGRESSO CONSTITUINTE E DEMAIS
PARLAMENTARES:

Os participantes do II Encontro Estadual de
CODEMAS reunidos em Divinópolis, em 19 e 20 do
12/85, preocupados com a Defesa do Patrimônio Am
biental no futuro texto Constitucional vêm reque
rer de Vossas Excelências, o estudo e posterior
inclusão na Constituição dos seguintes	princí-
pios:

1) - Retorno ao Federalismo, com a distribui
ção de competências que permita aos Mu-
nicípios legislar sobre recursos natura
is e melhorar a qualidade	ambiental

nos limites de seus territórios, de for
ma a permitir o atendimento aos interes
ses específicos de suas comunidades;
Destinação de recursos financeiros atra
vás de Reforma Tributária justa e conse
quente que permita a efetiva recupera-
ção da autonomia municipal;
Inclusão, no Capitulo dos Direitos e Ga
rantias Individuais, do dispositivo que
amplie a ação popular, no sentido de es
tender sua titularidade de organização
comunitária, bem como de defesa do pa-
trimônio ambiental e da qualidade de vi
da;
Inclusão no Capitulo de Direitos de Ga-
rantias Individuais dos seguintes arti-
gos:

19 - Todo cidadão tem direito de des-
frutar de um ambiente são, equi-
librado ecologicamente e o dever
de o defender.

2? - Ê dever do Estado:
a) prevenir e (antrolar a polui-

ção;
b) planejar e cdenar o	espaço

territorial;
c) preservar os locais de valor

histórico, os monumentos e
paisagens naturais notáveis,
bem cofio 05 sítios arqueológi
cos;

d) promover o aproveitamento ra-
cional dos recursos naturais
e condicionar o seu uso aos
interesses das populações pre
sentes e futuras em razão de
suas potencialidades;

e) promover a melhoria da quali-
dade de vida de todos os bra-
sileiros;

f) submeter à consulta das comu-
nidades interessadas a deci-
são de implantar projetos pó-

2) -
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kwblicos ou privados capazes de
gerar grande impacto ambien-
tal, ou que possam colocar em
risco a vida da população;

g) inclusão, no capitulo dos De-
veres do Estado, de normas no
sentido da obrigatoriedade de
sua ação quanto à defesa do
patrimônio ambiental.

O SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR JURÍDICO
DA COPAM) - Gostaria de fazer um pequeno reparo,
a expressão jazida ecológica foi usada, na Lei
9.024, de forma indevida. Aconselharia trocar pa
rã "sitio arqueológico".

O SR. JOSÉ CLÁUDIO (REPRESENTANTE DO ENCON-
TRO ESTADUAL DE CODEMAS) - O Sr. Washington Mar-
tins tem toda razão. Trata-se de questão de ter-
minologia. Julgo que deve ser modificada.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS)- Alguém deseja fazer algum coment-ári? (Pau
sa)

Então vou colocá-la em votação. Todos esto
de acordo? (Pausa) . Aprovada por unanimidade.

Agora, passaremos à prposta da Sociedade Mi-
neira Protetora dos Animais.

PROPOSTA DA SRA. DENISE MAGALHÂES BRÉSCIA(SQ
CIEDADE MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS) - A nossa
proposta é bastante simples. (Lê)

A Sociedade Mineira Protetora dos Animais,ór
gão de Utilidade Pública Municipal e Estadual,re
gistrada na Secretaria de Trabalho e Ação Social
do Estado de Minas Gerais e no Conselho Nacional
de Serviço Social do Ministério da Educação e
Cultura vem apresentar sua proposta à Assembléia
Nacional Constituinte, pela defesa da VIDA, ten
do a preservação da natureza como primeiro patri
mónio da nação.

Dadas as condições de alheiamento de nossa
população, no que diz respeito aos princípios e-
cológicos e suas atinências, e tendo em vista as

graves consequências decorrentes desse estado
permanente de despolitização do povo brasileiro,
consideramos:

1) - O Governo Federal deve criar um Progra-
ma de Educação Ecológica obrigatório e
único para todo o território nacional,
que se estenda desde a formação básica
de bons hábitos ecológicos e conhecimen
tos pertinentes ao assunto até à consci
éncia fundamental que permita ao povo
eleger atitudes e medidas mais adequa
das para solucionar os principais pro-
blemas de natureza ecológica do País;

2) - Esta educação básica deve começar desde
a mais tenra idade e prosseguir através
de uma graduação pedagógica até a 8 s
rie do 19 grau, ininterruptamente, quan
do então, já se terá atingido um nível
de conscientização ecológica satisfató-

- 3) O caráter deste Pro grama de Educação Eco-
loqica será eminentemente: cívico, garantindo a
compreensão da responsabilidade, de todo cida-
dão, de preservar os recursos naturais do país,
como primeiro patrimônio da nação e moral, situ
ando o ser humano no universo, em co-existência
pacífica com os demais seres viventes, assumindo
ser papel de ser superior, responsável pelas vi-
das das demais criaturas e único ser capaz de a-
dotar medidas e atitudes de preservação da natu-
reza;

4) Ampliação das áreas verdes e parques na-
cionais, conservação do solo e proteção à fauna
e flora. Ensinar e cobrar à população as medi-das
de proteção aos animais.

Quanto à fauna e à flora, temos o IEF e o Ba
talhão de Polícia Federal que fazem sua defesa.
Quanto aos animais domésticos, selvagens e rura-
is, esse ficam de fora. Ás vezes, a Polícia Flo-
restal é chamada para prestar assistência aos a-
nimais. Mas, na maioria das vezes, chamam a So-
ciedade Protetora dos Animais.
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A SRA. COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE-
VERS) - Gostaria de lembrar à companheira que te
rã o tempo necessário para ler sua proposta e ma
is três minutos para fazer sua defesa.

A SRA. DENISE GUIMARÃES BRÉSCIA	(SOCIEDADE
MINEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS) - (Lê.)

5) Regulamentação do Decreto Federal n924645
para que estabeleça uma atualização das multas
previstas em valores condizentes com uma punição
efetiva.

Precisamos criar uma forma de preservar a
lei ,porque se um Governo julga pertinente proibir de-
terminados tipos de atividades como touradas, vã
quejadas e brigas de galo, vem outro Governo e
revoga essas medidas, Contrariando as determina-
ções de um Decreto Federal.

6) Criação de um Fundo Cultural de Proteção
Animal e Ação Social, com recursos provenientes
da cobrança de multas, previstas por lei, desti -
nando 50% à causa da proteção animal no pais	e
encaminhando às Sociedades Protetoras dos	Ani-mais
Detalhes dessa matéria não cabem no texto da Cons
tituição. Não tem sentido prever valor de multa,
numa briga de galo, por exemplo. Isto não está a
nível de Constituição. É muito difícil dizer:pro
teção para animais domésticos. Isso é complica-
do. Galinha é um animal doméstico e eu vou matar
a galinha, pois gosto de comê-la. Isto pode ge-
rar um conflito muito grande. É arriscado colo-
car isto desse jeito. Se fosse colocado como uma
indicação importante, votaria a favor, mas num
programa único, não posso aceitar.

O SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR JURÍDICO
DA COPAM) - Gostaria de completar o que falei an
teriormente. É necessário uma política de prote-
ção ambiental ao animal silvestre, a nível nacio
nal. A maneira como será interpretada em cada mu
nicípio, é um problema à parte.

Quanto ao documento da SBPC, e o dos conser-
vacionistas mineiros, um diz que a lei tem que
ser lei e outro diz que tem que ser por votação.
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Se vamos decidir a redação final, já estaremos
fazendo a Constituição. No momento, estamos ape-
nas levando as propostas que serão analisadas pe
los congressistas.	 -

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) - A
proposta como um todo, tem dois momentos de gran
de importância, mas a pessoa que a redigiu foi
muito infeliz, porque a maioria dos tópicos tra-
ta de matéria concernente a uma lei ordinária ou
a uma resoluç ão. Na Constituição Federal deveria
constar um artigo mais ou menos assim:"Os anima-
is deveriam ser tutelados pelo Estado".
Um programa educacional não pode ser único	sob
pena de ser confundido com um tipo de educação
que nós abominamos, que é a militar. Isso seria
deseducação.

A SRA. MARIA DALCE RICAS (AMDA) - Acho que
quando se discute política de proteção animal nao
se pode fazer distinção entre os animais domésti
cos e os selvagens. Urna pessoa que usa um animal
de tração para transporte e ainda maltrata esse
animal, não lhe dá as condições mínimas de sobre
vivência. A proposta Afonso Arinos foi omissa
quanto a esse respeito. Quanto a comer carne ou
não, é outra coisa, é uma questão filosófica que
não é pertinente neste momento.

O SR. RONALDO CÉSAR DE ALMEIDA - Nessa pro-
posta, a questão do termo utilizado quanto à edu
cação ecológica é extremamente importante. Gosta
ria de me pronunciar contra o senhor que, anteri
ormente,disse que tanto um programa ou vários, a
nível nacional, seria a mesma coisa, Não é a mes
ma coisa, porque, no seu bojo, dentro das propos
tas de mudança de ética e consciência das pes-
soas, o programa de educação ambiental assume um
papel de fundamental importância.

Quanto a essa proposta, acho que existem al-
guns pontos que estão muito detalhados e não a-
tendem às necessidades atuais daquilo que esta
mos apresentando como propostas para a ConstitU
inte.
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O SR. JOSÉ CLÂUDIO (REPRESENTANTE DO ENCON-
TRO ESTADUAL DE CODEMAS) - Volto, à discussão da
questão da crueldade no traLo dos animais. Esse
assunto foi discutido pelas entidades conserva-
cionistas e gerou uma polêmica muito grande. Se
para a Dalce matar galinha, porco ou boi não é
crueldade com os animais, para quem já viu como
isto é feito,é crueldade sim. Assim, entrar no
mérito, se é crueldade ou não, fica subjetivo.Co
mo a coisa não está bem definida, eu sou contra.
Acho, como a Sônia colocou, que não é matéria
constitucional e, sim, de lei ordinária ou de re
solução.

A questão da educação ambiental é importan-
tíssima, mas concordo com o Professor Angelo, de
que não poderia ser uniforme, o que seria um de-
sestímulo à própria questão ambiental.

A SRA. EDNA CARDOSO DIAS (LIGA DE PREVENCÃO
CONTRA O ANIMAL) - Tenho que discordar do colega
que falou sobre a crueldade que envolve a matan-
ça dos animais, porque existem processos moder-
nos de abate, defendidos pela Sociedade Proteto-
ra dos Animais e preconizadas pela	Organização
Mundial de Saúde, que são indolores e	rápidos.
Não são considerados cruéis.

O SR. MARCO AURÉLIO COZZI (ASSOCIAÇÃO DE TERA
PEUTAS E NATURALISTAS) - Acho muito importante
esta questão da defesa animal. Estamos hoje com
unia população extremamente violenta, intoxicada,
o Brasil tem três doenças para cada brasileiro.
Quem entende um pouco de nutroterapia, sabe que
a carne, tem quatro tóxicos diferentes e, em ter
mos de alimentação, poderíamos substitui-la por
várias alternativas. O espaço que o boi ocupa,da
ria para produzir nove vezes mais em quantidade
de proteínas de origem vegetal.

Por outro lado, estamos com um problema na
inversão da pirãmide biológica, porque há uma ex
cessiva produção de animais e unia escassez de mi
croorganismos e de cobertura vegetal.
Esta é uma questão que está passando despercebi -
da e que é extremamente grave.

O SR. CLÂUDIO ANTÔNIO NOSCHESE - Gostaria de
posicionar a Associação Brasileira de Caça, di-
zendo que vamos nos abster de fazer uma propos-
ta, uma vez que concordamos com o Professor Ãnge
lo. O nosso assunto seria muito especifico den-
tro da abrangência de uma Constituição.

A preocupação com a crueldade e algo que de
ve estar em qualquer pessoa. Não se admite matar
um animal para consumo ou outro fim sem se pen-
sar num mínimo de ética. Concordo que esta é uma
preocupação não a nível de constituição, mas	a

nível de lei.A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A Sociedade Mineira Protetora dos Ani-
mais tem três três minutos para defender sua pro
posta.

A SRA. DENISE MAGALHÃES BRÊSCIA (SOCIEDADE MI
NEIRA PROTETORA DOS ANIMAIS) --Vou me ater a du-
as questões que acho importantes. A primeira, é
considerar um programa de educação ecológica o-
brigatória e única em todo o território	nacio-

nal.
A educação ecologica deve ser transmitida a cri-
anças e jovens, a nível de conscientiZação, por-
que o povo brasileiro, não foi conscientizado e-
cologicamente. Seria o caso, de acompanhar a for
mação do caráter de jovens e crianças criando hT
bitos de não violência e de respeito à ecologia
e a vida. Por isso, acho que o programa deveria
ser incluído no 19 grau. Na Holanda este progra-
ma é iniciado aos 3 anos de idade, quando a cri-
ança é colocada em contato com a natureza, cui-
dando de plantas e observando os animais.

Em segundo lugar, quero me referir ao que o
Prof. falou sobre o consumo de galinha. O Decre-
to 24.645 prevê que, se os animais devem ser usa
dos para consumo humano, eles devem ser criados,
conduzidos - até sobre o transporte e legisla-
ção - e abatidos com um mínimo de sofrimento.Pot
tanto, os animais precisam ser abatidos para os
carnívoros, mas é preciso também que o ser huma-
no use de dignidade para conceder ao animal o di
reito de ser preservado até a hora da morte e
ser abatido com um mínimo de sofrimento.
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1A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS - Em votação a proposta. Quem é favorável
permaneça como se encontra. Quem achar que não é
matéria a ser incluída na Constituição que se ma
nifeste. (pausa) Dezesseis votaram contra, seis
a favor.

A proposta foi rejeitada e vai ser encaminha
da com esta observação.

A SRA. EDNA CARDOSO DIAS (LIGEjOlIEUUL[YUE
CONTRA O ANIMAL) - A propostd e que, na Consti-
tuição, seja inserido um item que garanta aos a-
nimais a proteção de seus direitos. Que todos os
atos de crueldade praticados contra os	animais
sejam punidos como crime. Todo país que se diz
desenvolvido, tem,em sua Constituição, um item
em defesa dos animais.

A idéia fundamental que sustenta a minha pra
posição é que o animal passe do estado atual pa-
ra um estado de direito. E é duplo o nosso obje-
tivo. A interdependência entre os seres que habi
tam o nosso planeta nos leva a afirmar que tudo
o que acontece a uma espécie reflete na outra.
Nossas leis de proteção animal têm, todas, uma fi-
losofia utilitarista. O animal é considerado não
como um sujeito de direito, mas uma propriedade,
uma simples mercadoria. Nas crenças bíblicas, a-
fiança-se que o homem tem superioridade sobre to
dos os animais. Essa crença não tem mais razão
nos nossos dias. O homem e o animal têm as mes-
mas necessidades fundamentais: alimentar e repro
duzir. Também a Filosofia e a Ciência admitem a
unidade do cosmos e essa simpatia que se experi-
menta pelo animal tem origem nessa unidade na qual
não existe nenhuma hierarquia. Acredito que essa
separação não tem razão de ser e que a diferença
do animal é uma matéria também constitucional. o
Governo deve inserir o animal no mesmo	sistema
de proteção que estabelece para o homem.

A Liga de Proteção ao Animal está lutando pe
lã transformação do nosso movimento de proteção
à fauna, num verdadeiro tratado de união. A paz
só chegará ao mundo no dia em que o homem enten-
der que o princípio de toda moral está no respei

to pela vida. É tão indigno deixar um animal
sofrer quanto deixar uma criança do Terceiro Mun
do morrer de fome. Estou me justificando, porque
minha proposta está sendo mal compreendida.

Para finalizar, gostaria de lembrar as pala-
vras do nosso querido Tancredo Neves: "O direito
á vida que se expressa nos ideais de justiça so-
cial é anterior aos direitos de propriedade, e a
eles se sobrepõe". Muito obrigada.

O SR. MENELICK DE CARVALHO NETO (DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS) - Esta proposta nos
dá oportunidade de esclarecer um erro fundamen-
tal existente na proposta anterior, que era a a-
tribuição de direitos aos animais. Direito é uma
coisa especificamente humana. Não estou defenden
do, de maneira alguma, a crueldade.Mas acho que
no próprio encaminhamento, na luta pela preserva
ção do meio-ambiente e pelo próprio animal, é im
portante que exista uma diferença específica en-
tre o ser humano produtor de cultura e de bens e
o animal que pode ser, quando muito, objeto dis-
so. O máximo que se pode fazer é nivelar por bai
xo, sem atribuir direitos, ou seja, garantir o
direito à vida e ao bem-estar, e, na forma seguin
te, atribuir um suposto direito a uma morte indo
lor, rápida. Na nossa história houve um período
em que o próprio homem não tinha direitos,	era
escravo. A crueldade deve ser banida, mas nunca
com atribuição aos animais de direitos que	são
específicos da pessoa humana.

O SR. JOSÉ CLÃUDIO (REPRESENTANTE DO ENCON-
TRO ESTADUAL DE CODEMAS) - Entendo que esta pro-
posta fica prejudicada, porque a discussão se deu
no item anterior. Ainda que eu acredite que a in
tenção da proposta seja evitar alguns tipos	de
crueldade, quando ela se refere à crueldade de
maneira geral, acho que, inevitavelmente, vai pro-
vocar interpretações dúbias.

A SRA. MARIA DALCE RICAS (ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE) - Não estou entenden
do a razão desta discussão. Alguém aqui sabe co-
mo e testado por exemplo, um shampoo para uso em
nossos cabelos? Primeiramente é aplicado em coe-
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Lá ordinária. Queria reparar isto,porqU e na forma

como ficou ai, eu seria a favor ua crueldade pa-
ra com OS animais.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - O que está em discussão é uma declaração
de direitos dos animais a ser inserida na Consti
tuiçãO.

O PROF. ÂNGELO MACHADO (DA SBPC) - Da forma
como a Sófia colocou, eu estou de acordo. Tecni-
camente, estaria correto. Sou frontalmente con-
tra a proposta, porque ela envolve uma série de
coisas que considero inaceitáveis. Por exemplo,
há pouco tempo, a mãe de um adolescente me procu
rou, dizendo que, baseado na idéia lançada aqui,
seu filho deixou de comer carne, passou a ser ve
getariano, porque considerava crueldade matar um
animal para comer. Em nome do direito dos anima
is, estamos cortando o direito dos homens. Sou
médico e contra esse tipo de idéias. Temos esse
direito porque o conquistamos. O animal não o con
quistou. Nós temos o direito de não ver o animal
sofrer.PensO que a outracolega exagera um pouco
quando fala do direito à vida, no direito de vi-
ver livre e no direito de habitação dos animais.
Temos que defender, básicamente, a espécie. O in
dividuo é muito importante na medida em que é im
portante para sua espécie. É muito ruim para o
homem ver o animal sofrer; gostaria que houvesse
uma legislação que cuidasse disso sem bloquear to-
da a pesquisa médica que tem evitado maiores so-
frimentos ao homem. podemos, em nome desta pes-
quisa, por exemplo, injetar uma droga canceríge-
na em animais. De agora em diante, isto não se-
ria possível, se aprovada esta proposta. Vamts
criar pontos de conflitos entre o direito do ho-
mem e o dos animais. De modo que eu prefiro que
não exista isto na Constituição e que seja defi-
nido com muito cuidado na lei ordinária.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A colega da Liga de Proteção aos Animais
terá 3 minutos para defender a ~ sua proposta que,
depois, será colocada em votaço.

lhos e só depois de se contatar que o shampoc
não provoca cegueira, ou qualquer tipo de	dano
ao coelho, é que o produto é liberado para o nos
50 USO.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - A lei ordinária é mais do que necessária
para evitar a crueldade contra animais. Quanto
ao animal ser sujeito de direito, não existe is-
so em nenhum sistema legal do mundo. Quem é su-
jeito de direito é a pessoa, capaz de exercer di
reitos e obrigações.
Em nenhum sistema jurídico do mundo, se admite que
sejam atribuídos direitos a coisas, a não-pessoas.
Isto é tecnicamente incorreto. Quanto à lei ordinãria,es
ta prevê que a crueldade aos animais deve ser pu
nida. Neste pondo todos estão de acordo, porém,
discordam quanto a isto ser matéria constitucio-
nal.

A SRA. MARIA DALCE RICAS (AMDA) - Não estou
discordando quanto ao direito dos animais. Isto
é uma questão filosófica e eu não me considero
superior aos animais. Gostaria de saber, se não
é matéria constitucional prever a punição para
esse tipo de coisa, se isso não é possível tecni
camente. Se for, não vejo porque não incluí-la.

A primeira lição ecológica que ensinamos aos
nossos filhos, é que eles não devem pegar um pin
tinho no Shopping para transformá-lo em brinque-
do, não devem colocar fogo no gato, ou jogar pe-
dras nos cachorros. Quero saber da competência e
não do direito.

A SRA. SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) - Es
tá havendo aqui um erro de conhecimento quanta
ao que seja crueldade para com os animais. Já em
1934, O Presidente Getúlio Vargas definiu o ter-
MO. Isto já consta de uma lei ordinária. Parece
perfeitamente possível que, no texto constitucio
nal, seja inserido um capítulo referente à prote
ção de animais, tutela e proibição de crueldade-
0 que seja crueldade, ou não, vai constar de uma
lei ordinária devidamente regulamentada. Os ani-
mais serão tutelados pelo Estado na forma da lei
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A SRA. EDNA CARDOSO DIAS (LIGA DE PREVENÇÃO
DE CRUELDADE CONTRA ANIMAIS) - Não tenho tempo
para contestar, mas quero dizer que nem todos os
experimentos que se realizem são para o bem da
ciência. Além do mais, os experimentos com os a-
nimais, não são, em sua maioria, para o bem dos
animais e nem para o bem da humanidade. Lamento
muito, que o homem tenha utilizado sua inteligên
cia em detrimento do seu altruísmo.

A SRA. COORDENADORA DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Quem for contra essa proposta por favor
se manifeste (Pausa) . Quem for a favor da propos
ta queira levantar a mão (Pausa) . Dezenove votos
contra e sete a favor.

PROPOSTA DO SR. WASHINGTON MARTINS (ASSESSOR
JURÍDICO DA COPAM) - Acho necessário que se crie
um código de ética ecológico, passarei a ler a
nossa proposta (Lê).

CÓDIGO DE ÉTICA ECOLdGICO

Fazer cumprir as leis que já existem para a pro-
teção do meio ambiente, acionando eficientemente
os órgãos destinados a esta finalidade, tais co-
mo IBDF, Polícia Florestai, Polícia Federal e
Prefeituras.

PROPOSIÇÔES À CONSTITUINTE

1) Elaboração de uni código de construção Civil, de
abrangência nacional, calcado nos princípios
de defesa do meio ambiente, que respeite acom
OS1ÇO natural do ar e garanta o aproveita-

mento dos raios solares, através de medidas e
ficazes, tais como.	 -

a utilização do primeiro andar dos prédios,
em sua maior parte, para jardinagem, com
vãos livres para ventilação natural;

a reserva mínima de 10% de área entre duas
construções contíguas, cada terreno, funcio
nar como corredor aéreo e permitir a pene-
tração dos raios solares;

2)Elaboração de código de urbanização do so-
lo, de abrangência nacional, condicionando
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a aprovação de loteamentos à proteção e pre
servação de minas e cursos d'água natura
is.

3)Criação de jardins botânicos em todas	as
cidades.

4)Delimitação de áreas destinadas à manuten-
ção da vida animal em suas condições natu-
rais. Não se trata de jardim zooiógico,maS
de reserva biológica.

5)Proteção dos rios, lagoas, baías e do mar,
através de proibição de lançamento de de-
tritos e objetos nos mesmos.

6)Criação de sansões legais que desestimuiem
a infração, estabelecendo vultosas multas
e até pena de reclusão inafiançável.

Primeiramente, é necessário que se cumprarflas
leis. Gostaria de mostrar como as autoridades fa
lham no cumprimento das leis existentes.	Nesse

sentido, contarei um caso acontecido comigo em
Água Branca, quando vi um elemento da polícia Fio
restal entregando a um amigo uma tarrafa que ele
havia tomado de um cidadão na margem de um rio.
Como sabia que o amigo gostava de pescar, estava
lhe dando de presente a tarrafa. Na pratica, po-
de-se afirmar que possuímos duas leis: uma para
os desconhecidos do agente e outra para os seus
familiares e amigos.

O homem pode passar sem comida e sem água por
algum tempo, mas não pode passar sem ar sem, com
isto, causar danos irreversíveis em seu sistema
neuromotor. As nossas cidades são feitas em cor-
redores, exatamente contrárias à posição do ar.
Para eliminar esta condição, teríamos que ter o
primeiro andar em vão livre e a ventilação pas-
sar de norte a sul e de leste a oeste.	Também,
com relação ao sol, há um provérbio popular que
diz: "na casa que não entra sol, entra o médico
As construções deveriam ser calcadas no princí-
pio de que devem receber ventilação e luz solar.
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No Código de Urbanização do Solo, predomina
- o as	O PROF. ÃNGELO MACHADO (DA SBPC) - Estou de

pecto mercantilista, onde o Interesse de vártaã	acordo que não é matéria constitucional. Entre-
empresas se sobrepõe ao interesse comum.	tanto, sou simpático a luta do grupo quanto à não

destruição de arvores.
DEBATE

O SR. COORDENADOR (DR. JOÃO PAULO CAMPELO DE
CASTRO - Gostaria de chamar a atenção dos senho-
res para se aterem a questões que possam ser in-
cluidas na Constituição. Com a máxima vênia, a
questão que o nosso colega está apresentando é
de competência do município.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Mais alguém quer fazer alguma proposta?
Está em votação. Houve 21 votos contra e 2 a fa-
vor.

Com a palavra, o pessoal da Associação Brasi
leira de Terapeutas e Naturalistas.

PROPOSTA DO SR. MARCO AURÉLIO COZZI (ASSOCIA
ÇÃO DE TERAPEUTAS E NATURALISTAS. - Sou presiden
te da Associação de Terapéutas e Naturalistas.Es
tamos requisitando aqui, neste Encontro, a divul
gação de um Mini Juri Popular instalado no Bair-
ro Santo Antônio, na Avenida do Contorno, 6920,
onde estamos movimentando uma associação contra
proprietários que querem derrubar 20 árvores,que
conservamos há 14 anos.

Gostaríamos que este item fosse incluído na
Constituição e convidamos a todos para comparece
rem sábado, ás 15:00 horas, no Bairro Santo Antô
nio, no endereço citado, à sede do Partido Ver-
de.

Esta seria a nossa proposta para a nova Cons
tituinte, ou seja, o tombamento de todas as áreas
verdes localizadas em megalópoles.

A SRA. COORDENADORA (DRA. CINARA COLEN RIE-
VERS) - Estou de acordo. Mais alguém quer se ma-
nifestar?

O DR. MÁRIO DE LIMA BELFORT - As áreas ver-
des da Região Metropolitana são protegidas pelo
artigo 29 do Código Florestal, alínea I.

A SRA. COORDENADORA(DRA. CINARA COLEN	RIE-
VERS) - Em votação a proposta. Houve 21 votos con
tra e 2 a favor.

Temos aqui a proposta da Associação Profissi
onal Mineira de Geólogos, cujos representantes
não estão presentes.

PROPOSTA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕ-
ES DE MEDICINAS ALTERNATIVAS E NATURAIS. (O SR.
MARCO AURÉLIO COZZI) - Represento também esta As
sociação. A nossa proposta contém 6 laudas, sen-
do, portanto, muito extensa. Deste modo, peço con
siderá-la como lida:

A FENAMAN, fundamentada nas bases ideolôgi
cas que norteiam as Medicinas Alternativas Natu-
rais, entende que preservação do meio ambiente e
respeito à ecologia são questões de soberania na
cional. São deveres de Estado e do cidadão no que
toca à saúde ambiental-ecológica. Entende também
que a questão eco-ambiental hoje, no Brasil, é
algo, no mínimo, desastroso, constituindo-se na
principal megacrise que nos ameaça. A começar pe
lo sistema dominado pela concepção mecanicista
Cartesiana_Newton_DarWifliafla da vida, moldada por
um cientificismo e por uma cultura fragmentada,
tecnológica, elitizada, consumista, que trágica-
mente cria instituições, modos e meios de vida
"modernos", ecocistas, patológicos, distantes da
visão unitária e da fenomenologia humano-planetá
ria; pelo modo de vida insano constituído pela
medíocre auto-sobrevivência a qualquer custo, ex
clusivista e destruidora do meio ambiente e da
"Pirâmide Biológica"; pela hierarquização dos se-
res "superiores" e "inferiores como os inverte-
brados, as algas, as bactérias e musgos, os fun-
gos, todos vitais para nossa existência, mas que
são inferiorizados, constituindo assim um verda-
deiro divisionismo bioletal que se traduziria pe
lã extinção de um milhão de espécies até o ano
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2000; peias megalópoles submersas em um mar de
lixo, cujos habitantes consomem comida-sucata 20
vezes mais ricas em biocidas que o tolerável to-
xicologicamente e água morta reciclada, sobrevi-
vendo através de uma agricultura de rapina, espe
culativa e de uma pecuária extensiva e	predat
ria, carnívora e tóxica. Megalópoles com meio am
biente poluído, tóxico, com chuvas ácidas pelos
"smog" provocados pelos automotores, inversão tér
mica, erosão, secas e enchentes, verdadeiras pa-
tologias para o meio ambiente, além da poluição
iônica e sonora. Soma-se ainda a tudo isto a au-
topoluição dos 32 milhões de fumantes brasilei -
ros que matam, a cada 30 maços que fumam, uma ar
vore, num total de 700 milhões de metros cúbicos
por ano de árvores que viram brasa para secar as
folhas do fumo. O desastre se estende ainda mais
com a degradante explosão demográfica, a agluti-
nação das megalópoles, a violência urbana epidê-
mica, a "brasiliose" nacional com o "record" de
três doenças por brasileiro agravada pelo recru-
decimento das principais doenças, algumas já er-
radicadas!

Por outro lado verifica-se a impotência para
a despoluiçaõ. Basta lembrar a Baia de Guanaba-
ra, considerada uma lixeira de 1 trilhão de me-
tros cúbicos de água com 600 poluidoras industri
ais e com 500.000 toneladas de poluentes orgâni-
cos por dia ou seja 182 milhões de toneladas a
cada ano! Para despoluí-la, os cariocas precisa-
riam de cerca de US$1 bilhão! O Lago Paranoá on-
de se encontram as mansões dos políticos gasta-
ria mais de Cz$600 milhões para despoluí-lo. E a
divida ecológica aumenta irreversivelmente: para
despoluir um quilômetro de rio serão gastos
CZ$120.000,000...

E como não se bastasse a antibiose provocada
pelos agrotóxicos, os aditivos e conservantes qui
micos da comida, dos dejetos não biodegradãveis,
está aí um inimigo que poucos conhecem e já se
torna um notável ecocida: os "nosotóxicos" ou p0
luentes do metabolismo hospitalar (resíduos de
lavanderia, eliminações dos doentes, dos labora-

tórios e salas cirúrgicas, drogas, antibióticos
e diversos outros poluentes) , algo catastrófico
para o ciclo biogeoquímico que só poderá ser re-
solvido através de uma medicina ecológica. Para
se ter uma idéia, apenas um hospital com cerca
de 12 andares, por onde passam 13 mil doentespor
ano, lança cerca de 28 milhões de toneladas	de
"nosotóxicos" nos esgotos que vão cair nos recur
sos hídricos, sendo que, no País, temos um cálcu
lo estimado em dois bilhões de toneladas/ano (ou
o equivalente a 200.000 caminhões-tanque!
No ano 2000 serão 30 bilhões de toneladas de re-
síduos saldos das casas de saúde, dos hospitais,
das santas casas de misericórdia. . . Isto sem fa-
lar na infecção hospitalar (que diminuiria com
higiene e lavagem das mãos, segundo as comissões
de controle de infecção hospitalar) , iatrogenia
que envenena cerca de 250 mil pacientes hospita-
lizados a cada ano (42 vezes mais que o envenena
mento pelos agrotóxicos!) E hoje podemos	dizer
que o Mundo está dedetizado: até nas geleiras é
encontrado DDT/BHC! E, infelizmente, temos	que
dizer que o mundo está desmatado: no Brasil o
"pau" só cobre 3% da vegetação que Cabral desco-
briu em 1500. Hoje são 1,5 milhão de árvores der
rubdas a cada dia; 11 milhões de hectares desma
tados a cada ano (até mesmo com incentivo do IN-
CRA, com desconto no IR para quem desmatasse...
O que o Homem consome em um ano leva 1000 anos pá
rã ser reposto pela Natureza. Será que a crise pá
madeira no ano 2000 quando a Terra deverá ter 7
bilhões de sobrevimentes gritando por moradias,
etc.

Através de nossa visão estruturada na Ecome-
di ina biossociolúg ica, cntendemos que a base e
flc sa cxist&cia oe encontra £10 uômi, A1Lijj
ta;ão, Meio Ambiente e Saúde, intrinsecamente li
gados, apesar de que saúde tem sido monopólio
da medicina, que toca a questão em somente 10%,
rc - tapdç. 9O :om carátor ocossocial.
tc	c:sc ccnLc:tc, u e esc - - iao	1i±tient.a a
gacrise energética e a decadência biológica lo-
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cal e global, uma vez que desenvolvimento passou
a ser antítese de conservacjonjsmo e meio ambien-
te.
Até o trabalho alienado e poluente pesa nessa ba
lança. Porém, reconhecemos que a manutenção do
meio ambiente é de responsabilidade do próprio
indivíduo, bem como de um meio social sadio e de
mocrático; de uma economia vitalizante e criati-
va com a devida distribuição socializada da pro-
dução não supérflua, residual ou tóxica, além de
uma educação ecológica dentro de um contexto po-
lítico positivo para o ecosistema urbano, rural
e florestal. Afinal o consumismo representa a es
cassez a médio prazo, o estresse ecobiológico-qc
nético.	 -

Vemos na Constituinte a esperança democrati-
ca de liberdade. Se se quer realmente conquistar
a saúde ambiental-ecológica, é mister uma revolu
ção de valores e uma mudança nos padrões de con-
sumismo e na megacrise de degradação ambiental,
de decadência biológica, de patologia biosférica
que o sistema político, social e económico orto-
doxos perpetuam tragicamente.

A FENAMAM entende ainda que todo cidadão tem
o direito e o dever de preservar o seu meio ambi
ente e, assim, sua saúde eco-ambiental, devendo
ser responsabilidade do governo incentivar pro-
gramas de preservação da saúde, buscando formas
alternativas e independentes, como o leque de vã
riáveis dentro da Ecomedicina Biossociológica e
holistica que, com sua visão cósmica, dialética,
universalista, profilática, vitalista poderá efe
tivar a urgente revolução na Biologia e na Medi-
cina. Reivindicamos um programa nacional para re
por a flora e a fauna em extermínio, elaborado a
partir de uma discussão democrática com a parti-
cipação de setores organizados da sociedade tais
como órgãos de classe, órgãos não governamenta-
is, a FENAMAM, sindicatos, associações comunitá-
rias, etc, que encaminharão as questões de forma
integrada com os anseios da sociedade e do ecos-
sistema. Ampla frente deverá ser feita contra os
"ofensivos agrícolas", os agrotóxicos, os pragui

cidas e o controle epidemolõgico com poluentes,
tóxicos, biocidas que são; contra também a agri-
cultura de rapina,_ o comércio pirata, a pecuária
extensiva e predatria, a medicina tecnicista e
química, verdadeira medicalização da vida. Con-
tra a industrialização a qualquer custo, a tecno
logia sem limites, a beligerância genocida e	a
megalomaníaca ascenção nuclear com as implicaçõ-
es residuais e lixológicas e mesmo acidentais.

Entende também a FENAMAM que existem recur-
sos biológicos para um progresso, cuja estraté-
gia de planejamento deverá estar estruturada, a
nosso ver, pelos seguintes itens:

1- Imediato reconhecimento e regulamentação dos
terapeutas naturistas;
Urbanização ecológica (esgotos	reciclados,
etc.):
Transportes alternativos (bicicletas, ônibus
elétricos, tração animal, etc.):
Agricultura orgânica e biodinâmica com pro-
gramas de hortas comunitárias e preservação
de alimentos para a megacrise (grãos, semen-
tes, raízes, cereais, mel, água viva, etc.):
Vestuário de fibras naturais;
Habitação com alta porcentagem de barro;
Biotecnologias para a autosuficiéncia;
Lixologia reciclável e as energias alternati
vas (solar, eólica, hidráulica, humana, ani-
mal, vegetal, mineral, mental, etc)
Criação de pequenos animais que degradam o
menos possível o ambiente.

2 - Autonomia para as entidades ambientalistas,
órgãos não governamentais, alternativos e a-
fins.

3 - Indústria e comércio estritamente preservaci
onistas, não poluidores.

4 - Educação ecológica para a população em geral.

5 - Consciência individual e coletiva do débito
com a Natureza perpetrados pelo Homem.

6 - Permitir o desenvolvimento com a conservação.
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7 - Manter estratégia local e global preservando:
solos férteis, promovendo a retifica dos ri-
os e a manutenção das espécies; prioridades
estratég icas; tratamento das causas, não dos
sintomas da degradação; manutenção da ordem
ecológica(legislação, luta popular, educação,
saúde, lazer, esportes, etc) ; levantamento de
recursos, proposição de soluções viáveis, de
tecção dos pontos de estrangulamento e metas
a serem alcançadas. Manutenção de uma prudên
cia econômica, que permita a integração a ni
vel local e mundial.

8 - Reavaliação do patrimonio biológico do Bra-
sil no contexto mundial.

9 - Democratização ecológica urbano-rural.

10- Manutenção dos recursos biológicos ativa	e
urgentemente através de:

- a) Auto sustentação dos recursos naturais re
nováveis.

- b) Utilização prudente e restrita dos recur-
sos naturais não renováveis.

- c) Defesa dos sistemas vitais e da ecologia
básica, de modo estruturado e democrátc'-).

- d) Difusão da alimentação orgânica integral-
naturista, bem como ar e água saudáveis,
através de tenaz luta preservacjonjsta.

- e) Multiplicidade genética como estratégia de
sobrevivência humana.

- f) Agricultura extensiva ecopreservadora.
- g) Espécies e ecossistemas automantidos, in-

clusive a humana.
- h) Conservação como prioridade principal.
- i) Relevo verde e montanhoso para a manuten-

ção ecológica da sobrevivência e da saúde.
- j) Flora e fauna silvestres para lazer, tu-

rismo, subsitência, etc.
- 1) Auto sustentação humana como estratégiade

subsistência e sobrevivência.
- m) Áreas de preservação nacional e de inter-

câmbio comunitário-ecológico.
- n) Auto suficiência para a descentralização

urbano-rural, política, econômica esocial.

- o) Propriedade cooperativa, mutual,reforma a
grária ecopreservadora.

- p) Capitalismo social-democttico e não sel-
vagem, via socialismo ditado pela própria
Natureza.

- q) Pacifismo amplo, geral e irrestrito.
- r) Justiça social e destino do trabalho e da

produção de modo ecológico, criativo, sau
dável.

- s) Tombamento de todas as áreas verdes	que
restam nas megalópoles como patrimônio bio

lógico local e regional.	-
11- Inserção na Constituiçao da ideia de que to-

do Homem tem direito e obrigação de coexis-
tir, em harmonia com a Natureza e suas leis
básicas, repondo a flora quando dela usufru-
ir e respeitando a fauna como parte do patri
m6nio biológico do Planeta.

Diante de todo esse contexto ca6tico ge-
rado pela visão rnecanicista do fenmeno huma
no-planetário, entendemos que todos devem se
preparar para o pior e esperar pelo melhor
não se compactuando com as falsas decis6es e
o duplo pensar do Homem tecno15gico.Nao te-
mos tambm a pretensão de lutar pelo imposs
vel, não somos teomanacos. Consideramos	a
dor e o sofrimento como um alarma, a doença
como um aprendizado para a vida e amorte co
mo uma variável existencial, tudo dentro de
uma visão de E comedicina Biossociolgica e
Holstica.

Finalizando, lembramos que "tudo o que
acontecer à Terra, acontecerá aos filhos da
Terra" (chefe da exterminada tribo Seattle
dos EUA em 1854).
A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN	RIE-

VERS) - Vamos colocar a proposta em votação co-
mo um todo, ou seja, como uma fórmula que	deve
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ser incluída na Constituição. Os que forem con-
tra, favor se manifestarem. (pausa). Os que fo-
rem a favor, manifestem-se. (pausa).

Doze votos contra e dois a favor. Está encer
rada a discussão.

PROPOSTA DO DR.MARIO DE LIMA BELFORT - Consi
dero como premissa básica o desenvolvimento base
ado no equilíbrio ecológico; é o único meio	de
se garantir que um país se desenvolva sem essa
destruição, essa comercialização, essa explora-
ção indébita dos recursos naturais.E necessário'
inserir essa idéia no texto constitucional.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE-
VERS) - Para se mnifestar, tem a palavra a Sra
Maria Dalce.

A SRA.MARIA DALCE RICAS (AMDA) - Julgo que
não está claro. E preciso que se empreguem ter-
mos mais fáceis.

O PROF.ÃNGELO MACHADO (SBPC)- Julgo interes
sante a idéia de casar a ecologia com o desenvol
vimento porque tem uma conotação técnica.A pro-
postaé muito oba porque vai ensejar uma discus-
são sobre esse tema.

O DR.WASHINGTON MARTINS (ASSESOR JURIDICO
DA COPAM) - O desenvolvimento ecológico é o que
todos desejamos. Seria necessário definir como u
ma pessoa poderá, por exemplo, instalar uma in -
dústria às margens do rio, ou construir uma cida
de junto auma floresta. Todos queremos isto, mas
a proposta dele não define.

O SR.JOS CLAUDIO JUNQUEIRA RIBEIRO -( CO
PAM )- Com referência ao eco-desenvolvimento,con
cordo com os manifestantes. Como disse o Dr.Rnge
lo, é muito importantecolocar_se a palavra eco-

desenvolvimento, porque vai acarretar muita dis-
cussão. Essa questão não significa que não se
possa consturir uma cidade junto a uma floresta
ou uma indústria à beira do rio. Já houve um pro
jeto em Minas Gerais, em Montes Claros e Juramen
to, que vai propor discussões à respeito do as-
sunto.

A teoria do desenvolvimento com o máximo
de respeito ao meio-ambiente e à natureza. Se is
to aparecer no texto constitucional,o Brasil in-
teiro estará discutindo o assunto.

O SR.MÁRIO DE LIMA BELFORT - O desenvolvi
mento	conservaçao de recursos naturais. O que

isto? É exatamente o uso m.ximo desses recur-
sos para um mximo de indiv{duos durante o maior
tempo possÍvel.

A SRA.SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF)-Con
sidero a proposta do M.rio muito boa. Segundo o
meu ponto de vista, é a melhor proposta, pois in
clui tudo que estamos pretendendo.

O SR.WASHINGTON MARTINS - (ASSESSOR JURÍ-
DICO DA COPAM)- Compreendo a importância do as-
sunto.Sei muito bem o que	eco-desenvolvimento'
e poderia discuti-lo horas.O que nao posso acei-
tar e que seja matria de constituição. Vai ge-
rar tanta polmica quanto a preservação de ani-
mais.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE-
VERS) - Esta em votaçao a proposta do Sr. Mário
Belfort. Quem for contra queira se manifestar;
quem for a favor, manifeste-se também.

Tivemos um voto contra e 17 a favor. Est.
aprovada.
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PROPOSTA DO SR.JOSÉ CLÁUDIO JUNQUEIRA Ri-
BEIRO (SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE MINAS	GE-
RAIS).

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO MEIO AMBIENTE E CONSTITUIÇÃO

Art.l Q - O povo brasileiro tem o direito
fundamental à liberdade, à igualdade e às condi-
ç6es de vida adequadas em um ambiente que lhe
permita uma vida digna e a obrigaç.o de preser-
var, conservar e melhorar o ambiente para as ge-
raç6es presentes e futuras.

Art.2 - Os recursos naturais a serem pro
tegidos, por constituirem um bem comum, so	os
seguintes:

a) ar;
b) aguas interiores, superficiais e sub-

terrneas;
c) estuarlos e mar territorial;
d) solo;
e) sub-solo;
f) fauna e flora.

§ Único - A Unido deveráelaborar um Cdi
go desses recursos naturais.

Art.3 2 - A Unido estabelecer normas ge-
rais, através da Política Nacional do Ambiente
legislando sobre os recursos enumerados no {tem
2.

§	Aos Estados e Terrjtcrios competira
o estabelecimento de diretrizes, normas e medi-
das especificas sobre os recursos naturais.

§ 22_ Competira aos municípi
os, ouvida a

Comunidade, estabelecer diretrizes, normas e me--

didas de fiscalizaçao, tendo em vista suas carac
terlsticaS e peculiaridades regionais, além de
açoeS emergenciaiS.

§ 39_ Todo município teráum Conselho de
Defesa do Ambiente, com efetiva participação de
representantes dos diversos segmentos da comuni
dade local, que traçar. a Política Municipal de
Planejamento e Controle Ambiental.

Art.4 2 - A educação ambiental serádirei-
to de todos, objetivando a capacitaço para par-
ticipação ativa na defesa do ambiente, através
dos seguintes mecanismos:

1 - Promoçao da educação ambiental a to-
dos os níveis de ensino das redes oficial e
particular;

II - Difusão de princípios de educação am
biental atravs dos meios de comunicação de mas
sa;

III- Envolvimento da comunidade na conser
vaço ambiental, através da educação informal;

IV - Acesso da popuiaçao a áreas onde	e
xistem monumentos naturais, artÍsticos, estti
cos, hist6ricos, turísticos e paisagÍsticos, vi-
sando implementação da educação ambiental.

Art.5 2 - Para que a Comunidade tenha real
condição de participação na preservação, conser
vaço e melhoria do ambiente, a União, Estado e
MunicÍpio divulgarão amplamente e permitirão o
livre acesso dos cidadãos brasileiros às informa
ç6es objetivas sobre as quest6es ambientais.

Art.6 2 - Devera ser delegada ao Poder Le-
gislativo, através de maioria simples dos votos,
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a decisio sobre a realização de plebiscito como
forma de consulta a respeito da definição de p0-
l{ticas que tenham consequncias sobre o meio am
biente.

UM PARTICIPANTE - Gostaria de levantar u-
ma questão de ordem. Não estando presente o de-
fensor da proposta, o que vai acontecer com ela?

Art.7 9 - Serão consideradas crime contra
a comunidade, as agress6es ao meio ambiente que
acarretarem prejuízos ao patrimúnio natural,his-
túrico, paisagístico, tur{stico, esttico e ar-
tÍstico.

RELATÓRIO SANEAMENTO
Art.1 2 - Todo cidadão tem o direito a uma

qualidade de vida digna, no que se refere à saú-
de pública e sua ação preventiva na área de Sane
amento, entendendo Saneamento como:	abasteci
mento de água, esgoto sanitáio, resÍduos	súli-
dos e drenagem. Caberá ao Estado prover	estas
condiç6es.

Art.2 2 - O município será o gestor destes
serviços públicos, cabendo à União e ao Estado a
normalização e coordenação destes.

Art.3 9 - A União, os Estados e os	Muni-
c{pios, participativamente, deverão traçar	uma
política nacional de saneamento garantindo a to-
dos os municípios a exequibilidade do saneamento
em todo agrupamento habitacional.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE
VERS) -Está em votaçãoa proposta do	Sindicato
dos Engenheiros. Os que desejarem votar contra
queiram se manifestar. (pausa) Quem for a favor,
queira se manifestar. (pausa) Foi aprovada a pro
posta por unanimidade.

Gostaríamos de comunicar que, na ausncia
da entidade proponente, sua proposta não será li
da.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE
VERS) - Estamos deixando para o final. Caso não
de tempo, será entregue como proposta não debati
da.

Informo aos srs.que a Reunião será encer-
rada às 22,30 horas.

PROF.ÂNGELO MACHADO-(SBPC)- Acho que, se
não tem ninguám para defender a proposta, ela
não deve nem ser lida.

PROPOSTA DA DRA.ELIZABETH GUEDES ( SOCIE-
DADE MINEIRA DOS ENGENHEIROS).

"l- Devem ser dados nas escolas de 1, 2
e 32 graus conhecimentos que induzam ao amor e
a defesa do meio ambiente;

22_ Todas as cidades devem ter uma porcen
tagem racional de área verde: parques,jardins
praças, arborização, hortas, etc.

32_ Toda propriedade rural deve ter 20 a
30% da área plantada com árvores de grande por
te.

42_ Todas as grandes áreas de florestas
como a Arnaz5nia e a Serra do Mar, devem ser con
servadas para defender a prúpria vida	terrena
futura.

59_ Será vedado aos governos o direito ab
soluto de cortar árvores, destruir jardins, pré
dios histúricos, ou abrir ruas sem um	lúgicO
planejamento e aprovação pública. Os	zoologi
cos não devem manter animais enjaulados".

140 141



DEBATES

PROF.ÂNGELO MACHADO (SCPC)- Estou	de
acordo com a maioria do que a Sra.disse...cho po
ram, que so assuntos para Legislação	Ordiná-
ria. No caberia	Constituição prever a quanti
dade de campo a ser preservado. Diante do	que
já aprovamos aqui, seguramente haverá apoio
Legislaçao para essas propostas que so	muito
sadias.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE
VERS) - A Sra.poderia devolver a proposta para
ser anexada?

O Sr.Caetano José Vasconcelos dos Santos
esta. a{? A Sra.Leni Ferreira tambm não? O Dr.
Jos OlÍmpio Nardelli Monteiro de Castro.

SRA.ELIZABETH GUEDES - (SOCIEDADE MINEI-
RA DOS ENGENHEIROS) - Geralmente a regulamenta
çao de qualquer matéria desse tipo e relegada a
plano secundário. Já nio se cumpre a Constitui
çao e isto muito necessário porque a vida hu-
mana está em perigo.

PROPOSTA DO DR.JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE
CASTRO - A minha proposta da inclusão do se-
guinte artigo na Constituição: " Nenhuma ativi
dade será permitida sem que se demonstre, a pri
ori, que dela resultará um benef{cio líquido po
sitivo para aNaço, considerados os aspectos ma
cro-ecori6mjcos ambientais".

DEBATES

O SR.JOSÉ OLÍMPIO MONTEIRO DE CASTRO -En
tão, que se adjetive essa atividade. Por exem-
plo, se voc vai fazer um lançamento de esgoto,
existem várias opç6es. Ento,que se	determine
quais delas so benáficas à sociedade.

O PROF.ÂNGELO MACHADO (SBPC) - Quando se
trata de uma atividade que causa dano ao	meio

ambiente,	preciso proibir. Na verdade,precisa
mos permitir mais e proibir menos. A	palavra
"atividade" muito vaga, pois estar assenta-
do aqui é uma atividade e fumar um cigarro tam
bem é - aliás, fumar o cigarro deveria ser urna
atividade proibida.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE-
VERS) - Vou colocar a proposta em votação. Quem
for a favor que se manifeste. (pausa) Quem for
contra que se manifeste. Resultado: 14 a favor
e um contra.

PROPOSTA DO DR.JOÃO LEITE DE BARROS (CEN-
TRO DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS ECOLOICOS DA
CEMIG -(SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS FLO-
RESTAIS) -

Item n 9 1: As áreas urbanas devem ser ocu
padas obrigatoriamente por 20% de áreas verdes
rbreas, distribuídas por bairrcs, no	mesmo

percentual.
A SRA.SÔNIA PAULINO - (ADVOGADA DO IEF)-

Nao se trata de mataria constitucional	porcue
"atividade humana"	uma expressão muito ampla.
Assim, antes de qualquer atividade, vamos	ter,
que nos dirigir ao governo para pedir alvará?
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Ítem n 9 2: Os terrenos rurais ou urbanos
com declividade superior a 459 devem ser conSi
derados de preservação permanente, ficando veda
co o seu u rso somo parqes c. reservas flore

s

tais.
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Ítem n 2 3: As florestas existentes ao lon
go dos rios, lagos ou nascentes, bem como	os
parques e reservas florestais serão considera
dos áreas de segurança da vida, sendo,portanto,
bens públicos.

Acredito que a maioria dos presentes co-
nheça o Código Florestal. Sou engenheiro flores
tal com bom conhecimento da legislação. Sei,por
tanto, que ela é mais atinente às áreas rurais
e pouca coisa é aplicada em termos urbanos. To-
dos os três Itens da proposta atingem direta-
mente as áreas urbanas, pois é ali que se encon
tra o maior percentual de concentração humana.
Observa-se então, que o Código Florestal deve
ser usado para a região urbana, ao invés de se
ater somente às áreas rurais.

DEBATE

O DR.MÁRIO DE LIMA BELFORT - O primeiro
{tem é previsto na lei de Ocupação do Solo Ur-
bano e o segundo é previsto na lei 4.771 e no
artigo 22 do Cc5digo Florestal que se refere às
Regi6es Metropolitanas, à cidade e ao campo.

A SRA.SÔNIA PAULINO (ADVOGADA DO IEF) -
O objeto de discussão não procede porque tudo
já está previsto no Código Florestal, segundo a
lei de 15 de setembro de 1965, artigo 16	al{-
neas A e B.

O Código Florestal se aplica à área urba
na e à área florestal. s6 que as pessoas não lê
em direito. Talvez devesse constar na Constitui
ção que as pessoas devem ler as leis e interpre
tá-las com bom senso.

PROF.ÂNGELO MACHADO (SBPC) - Os terrenos
com mais de 452 são de preservação permanente.

144

O SR.JOÂO LEITE DE BARROS ( CENTRO DE CO
ORDENAÇÃO DE PROJETOS ECOLÓGICOS DA CEMIG) - Co
nheço o Código Florestal de cor e salteado. De
le, não consta nada do que está escrito aqui.

O SR.COORDENADOR (DR.JOÃO PAULO CAMPELO-
DE CASTRO) - A intenção do apresentador da tese
é muito interessante. Porém, queria	salientar

que, quando se propêe que o município possa de
finir 20% do seu territério para	preservação

permanente, ele não poderá passar essa	mesma

área para 30% no futuro. Tenho a impressão de
que isso é de peculiar interesse municipal.Deve
mos deixar que cada município declare sua área
verde que não poderá ser usada para fins	de

construçao.

O SR.JOSÉ RABELO DE FREITAS - Tenho mui
ta dúvida no que diz respeito aos 20%	reserva

dos para área verde, porque, no caso de	mudan

ça de proprietário, essa porcentagem deixa	de

ser respeitada. Isso foi feito para enganar	a

todos. Nunca protegeu ninguém.

O SR.CLÁUDIO ANTÔNIO NOSCHESE - Nesse ca
so, seria necessária a averbaçao da reserva es-

tabelecida em lei.

O SR.JOSÉ RABELO DE FREITAS - Mesmo as-
sim, depois da averbação, ocorre a história de
muitas áreas destruídas. O Código Florestal não
atende à necessidade dessa preservação. Na Ama
z6nia, a área de preservaçãoé de 50%, mas pode
mos constatar, através de fotografias, que muni
cÍpios foram inteiramente devastados num perÍo
do de dez a quinze anos.

A SRA.COORDENADORA (DRA.CINARA COLEN RIE
VERS) - Vamos colocar a proposta em votação. A-
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queles que forem contra, por favor se manifes-
tem.(pausa) Temos dez contra. Aqueles que forerr
a favor, por favor se manifestem. (pausa) Temos
dois a favor.

Temos mais quatro propostas, mas entida-
des que as enviaram n.o estio presentes.

Dado o adiantado da hora, vamos Conside-
rar como propostas apresentadas, mas rido lidas
em razão da ausncia dos proponentes.

O PROF.ÂNGELO MACHADO (SBPC) -Considero,
porm, que elas merecem registro nos Anais do
Encontro.

O SR.CLÁUDIO ANTÔNIO NOSCHESE -Estaremos
tumultuando muito o processo no final, agirmos
desta maneira.

O SR.PRESIDENTE (DR.FÁBIO MARTON DA COS-
TA SANTOS ) - O Regimento do S impósio estabele-
ce que todas as propostas apresentadas sejam en
caminhadas a título de sugestão. Elas seriam
classificadas como consensuais ou não. Mudamos,
porm, a dinâmica deste Painel, optando pela
contagem dos votos. Desta forma, cada proposta
ser& encaminhada com a sua respectiva votação.

N O havendo mais propostas cujos proponen
tes estejam presentes, a Presidncia, em nome
do Deputado Dalton Canabrava, Presidente da As-
sembléia, em nome da Mesa Diretora e em nome do
Deputado Fernando Rainho, Presidente da Comis-
so do Simp6sio, agradece a presença de autori
dades e do público. Esclarece também que as pro
postas e os apartes serão encaminhados, porquan
to serão inseridos nos Anais do Simp5sio e en-
viados	Constituinte em Bras{ lia.

Muito obrigado.

( Levanta-se a reunido ).

RESUMO DAS PROPOSTAS
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PROPOSTAS APROVADAS PELA MAIORIA DO PLENÁRIO

PROPOSTAS DA COMISSÃO DE ESTUDOS DE PROBLE-
MAS AMBIENTAIS DA SBPC, COMPOSTA PELOS PROFESSO-
RES ANGELO B. M. MACHADO (COORDENADOR), JOSÉ G.
TINCLESI, PAULO AFFONSO LEME MACHADO E AZIS ABI
SABER (ASSESSOR CONVIDADO), APROVADO EM REUNIÃO
DA DIRETORIA REALIZADA EM ABRIL DE 1986.

DO MEIO AMBIENTE

1 -Todos têm direito a um ambiente sadio, ecolo
gicamente equilibrado e adequado para o de-
senvolvimento da vida, com o dever de o de-
fender.
(precedentes constitucionais: Albânia (art.
20), Chile (art. 19, 89), Espanha (art. 45.1)
Índia (art. 51A (g)), Peru (art. 123), Polô-
nia (art. 71), Portugal (art. 66.l),URSS (art.
67).

II -É dever do Poder Público, através de organis
mos próprios e com a colaboração da comunida
de:

a) assegurar, em âmbito nacional e regional,
a diversidade das espécies e dos ecossis-
temas, de modo a preservar o patrimônio
genérico da nação;

b) criar, através de lei ou decreto e alte-
rar apenas através de lei, Parques, Reser
vas, Estações Ecológicas e outras unida-
des de conservação, de âmbito nacional, es
tadual e municipal, implantando-as e man-
tendo-as com os serviços públicos indis-
pensáveis às suas finalidades;

c) ordenar o espaço territorial de forma a
conservar, construir ou restaurar paisagens
equilibradas biologicamente;

d) prevenir e controlar a poluição e a ero-
são. O descumprimento da legs1ação perti
nente impedirá o infrator d receber in-
centivos e auxílios do Goveio;
(precedente: art. 172 da EC 1/1969)
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Lu
e) possibilitar a todos, na forma da lei, co

mo parte do bem comum, a fruição de todas
as formas de energia, principalmente, as
não poluentes;

f) assegurar e promover, com base em princí-
pios ecológicos, o aproveitamento dos re-
cursos naturais em beneficio de todos, ga
rantindo-se sua reserva e estocagem para
as gerações futuras.

g) exigir, na forma da lei, a elaboração de
estudos de impacto am l ientai que permitam
definir prioridades e alternativas na exe
cução de projetos que possam causar danos
ao meio ambiente;

h) submeter à aprovação popular, através de-
plebiscito, a implantação e a expansão de
obras e instalações que utilizem energia
nuclear

i) promover a educação ambiental em todos os
níveis e proporcionar, na forma da lei, a
informação ambiental.

j) proteger os monumentos naturais, os sítios
paleontológicos e arqueológicos, os monu -
mentos e sítios históricos e seus elemen-
tos, fixando a lei as medidas restritivas
ao direito de propriedade.
(procedentes constitucionais: Albania (art.
20 - ano 1976), Chile (art. 19 -ano 1980),
China (art. 11 - ano 1978), Cuba (ano 1976),
Espanha (ar t. 45.2 - ano 1978),Grcia (art.
24.1, 2, 6-ano 1975), Índia (art.	48A),
Panamá (ano 1972), Peru- (art. 123 - ano
1979), Polônia (art. 12.2 - ano 1976), Por
tugal (art. 66.2, a, b, c, d - ano 1976),
República Democrática da Alemanha (art. 15.
2, ano 1968), Suiça (art. 24 - modifica-
ção: ano 1971), Sri Lanka (art. 27.14-ano
1978), URSS (art. 18 - ano 1977).

III - Os cidadãos e as associações constituídas na
forma da lei que entenderem estarem amea-
çados ou lesados os direitos previstos no
inciso, 1 poderão pedir à Administração Pú
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blica ou ao Poder Judiciário, na forma da
lei, a cessação das causas da violação, a

respectiva indenização ou a	recomposição
do bem atingido.
(precedentes constitucionais: Espanha (art.
45.2 - ano 1978).
Portugal (art. 66.3 - ano 1976)

IV - A lei considerará crimes os atentados con-
tra o meio ambiente, devendo ser promovida
a responsabilidade penal e civil dos servi
dores públicos que se omitirem ou negligen
ciarem as suas funções.
(precedentes constitucionais: Espanha (art.
45-3 - ano 1978)

VI - Pertencem à União, na forma da lei, a fai-
xa marinha envolvendo praias, falésias,cos
toes e costeiras, estuários, manguezais,Sa
cos e marismas; as lagunas e sistemas laqu
nares; o leito dos rios; as faixas de bei-
ra dos rios, represas e lagoas; as grutas
e os distritos cársticos, os recursos da
plataforma continental e das águas costei-
ras e a fauna silvestre.

VII - DAS COMPETÊNCIAS:
Compete à União legislar e fixar normas ge
rais sobre o ambiente.
Compete aos Municípios legislar e fixar su
plementarmente normas sobre o ambiente,re
peitada a legislação federal.

OBS.: Estas propostas foram aprovadas por
todo o plenário, com uma manifesta-
ção contrária em relação ao item II,
alínea h.

PROPOSTAS DO CENTRO PARA A CONSERVAÇÃO DA NA
TUREZA, que estudou o texto do esboço preparado
pela Comissão Provisória de Estudos Constitucio-
nais Afonso Arinos e, com base neste esboço, fez
suas sugestões, apresentando as emendas seguin-
tes:
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co criadouro natural de microorganismos que, em i
númeras cadeias alimentares, são os elos inicia-
is para a sobrevivência de várias espécies e, in
cluindo estes como bens da União, se estará evi-
tando a sua posse e destruição pela iniciativa
privada.

EMENDA N9 1

Inclui, no inciso II do artigo 71, do Capítu
lo 1, das Disposições Preliminares, do Titulou,
do Estado Federal, o termo "manguezais" e "águas
subterrâneas".

JUSTIFICAÇÃO:
O artigo 71 do projeto da Comissão Afonso A-

rinos trata dos bens da União. Foram distribuí-
dos esse bens em nove incisos:

1 - a porção de terras devolutas indispensável à
defesa das fronteiras, as fortificações e cons-
truções militares e as vias de comunicação;

II - os lagos e quaisquer correntes de água	em
terrenos de seu domínio,ou que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países	ou
se estendam a território estrangeiro, as ilhas
fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com ou
tros países, as ilhas oceânicas e marítimas, ex-
cluídas as de São Luiz, Vitória, Florianópolis e
outras já ocupadas pelos Estados e as praias ma-
rítimas;

III - os recursos minerais do sub-solo e	aguas
subterrâneas;

IV - a plataforma continental;

V	- o mar territorial e patrimonial;

VI - o espaço aéreo;

VII - as terras ocupadas pelos índios;

VIII- as cavidades naturais e subterrâneas;

IX - os bens que atualmente lhe pertencem ou que
vierem a ser atribuídos à União por trata-
dos internacionais.

JUSTIFICAÇÃO.
Apesar de várias propostas no sentido de se

incluírem entre os bens da união os "manguezais','
a Comissão Afonso Arinos não fez esta inclusão.

Todos sabem da importância dos manguezais pa
rã a biota marinha. Eles se constituem em um ri-

EMENDA N9 2

Acrescenta inciso ao artigo 71, do Capítulo
1, das Disposições Preliminares, do Título II,do
Estado Federal, o termo "Fauna Silvestre".

JUSTIFICAÇÃO:

De acordo com os termos da Justificação da E
menda n9 1, o artigo 71 do texto da "Comissão A-
fonso Arinos" trata dos bens da União e não foi
incluída a "fauna silvestre" entre aqueles bens.

Ora, a própria Lei n9 5.197, de 3/6/76, que
trata da proteção de fauna, estabelece no seu ar
tigo 19:

"Os animais de quaisquer espécies, em qual-
quer fase do seu desenvolvimento e que vivem na-
turalmente fora do cativeiro, constituindo a fau
na silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais são propriedades do Estado,
sendo proibida a sua utilização, perseguição,des
truição, caça ou apanha".

Quando esse inciso legal dispõe que a fauna
silvestre se constitui "propriedade do Estado",a
qui se refere à União e não ao Estado Membro,por
tanto, tecnicamente está correto incluir a "fau-
na silvestre" como "bens da União" e, pelo ponto
de vista conservacionista, é importante, para a
efetiva proteção da fauna silvestre, esta inser-
ção. Estabelecendo expressamente o texto consti-
tucional que a "fauna silvestre" pertence à Uni-
ao, a sua proteção será mais eficiente e permi-
tir-se-á que os transgressores sejam punidos por
contrariar, também, uma norma constitucional.
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EMENDA N9 3

Altera o inciso VIII do art. 74, do Capitu-
lo III, da Competência Comum à União Federal,aos
Estados e aos Municipios,que passa ter a seguin-
te redação:

"conservar as florestas, a fauna e a flora"

JUSTIFICAÇÃO:

Neste capitulo foram definidas as competênci
as da União Federal, dos Estados e dos Municípios
que lhes são comuns. Dentre estas competências,
a Comissão Afonso Arinos inseriu no inciso VIII
do art. 74 a competência comum da União, do Esta
do e do Municipio para preservar as florestas, a
fauna e a flora. No entanto, o termo "preservar"
tem o significado de manter a coisa intacta	ou
no estado que se encontra. Preferimos o termo
"conservar" porque encerra uma dimensão dinâmica
e de ação, mais apropriada para o objetivo a que
se destina este inciso legal.

EMENDA N9 4

Altera o inciso XIV do artigo 75 do Capítulo
III, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 75 - Compete à União Federal e aos Esta
dos a legislação comum sobre:

inciso XIV - caça, pesca, fauna, flora e con
servação da natureza.

JUSTIFICAÇÃO:

Queremos a substituição de florestas por fio
rã, porque no Brasil tem vários ecossistemas. Te
mos cerrados, pampas e florestas. Só se protegem
as florestas. Por que? Isto é um erro que vem de
outras eras e tem que ser modificado.

EMENDA N9 5

Altera a letra "c" do artigo 407, inciso VI,
do meio-ambiente, que passa a ter a seguinte re-
dação:

Art. 407 - São deveres de todos e, priorita-
riamente, do Estado, a proteção ao meio ambiente
e a melhoria da qualidade de vida.

Parágrafo único: A proteção a que se refere
este artigo compreende, na forma da lei:

letra C: a proteção da fauna e da flora, es-
pecificamente das florestas naturais, preservan-
do-se em ámbito nacional e regional, a diversida
de das espécies e de ecossistemas, de modo a ga-
rantir o patrimônio genético da nação.

É semelhante a consideração. Há uma	grande
diversidade no patrimônio da Nação. Tal patrimô-
nio é muito mais largo do que a diversidade das
espécies.

EMENDA N9 6

Altera a letra "e" do artigo 407 do inciso VI
do meio-ambiente: "a redução dos riscos e efei
tos de catástrofes naturais e nucleares".

No texto original só se fala dos riscos	e,
não, dos efeitos.

É importante que também os efeitos sejam re-
duzidos.

No texto apresentado pela Comissão Afonso A-
rinos, nesse inciso, não existem os termos "dos
efeitos", estando redigida na seguinte forma: a
redução dos riscos de catástrofes naturais e nu-
cleares. Entendemos que é dever do Estado não só
a redução dos riscos mas, principalmente, "dos e
feitos" das catástrofes naturais.

EMENDA N9 7

Altera o artigo 409 do Título VI, do Meio Am
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 409: Na execussão dos projetosque pos-
sam causar danos ao meio ambiente, será exigida
na forma da lei, a elaboração dos estatutos de
impacto ambiental que permitam definir priorida-
des e alternativas e a ampliação ou instalação
das usinas nucleares depende de prévia autoriza-
ção do Congresso Nacional.
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JUSTIFICAÇÃO:

No texto da Comissão Afonso Arinos, este ar-
tigo consta o seguinte: A ampliação ou instala-
ção das usinas nucleares e hidrelétricas e das
indústrias poluentes, sucetiveis de causar dano
à vida ou ao meio ambiente, dependem de prévia
autorização do Congresso Nacional.

Entendemos que a inclusão de indústrias polu
entes neste artigo abrange quase todas as indus-
trias do pais e não seria possível depender-se do
Congresso Nacional para a sua instalação. O exa-
me do estudo de impacto ambiental e as alternati
vas a serem sugeridas talvez sejam o melhor cami
nho.

EMENDA N9 8

Altera o artigo 410 do titulo VI, do Meio Am
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 410: É vedada no território nacional,na
forma da lei,a prática de atos que afetem as con
dições ecológicas para a sobrevivência das espé-
cies ameaçadas de extinção.

JUSTIFICAÇÃO:

No texto da Comissão Afonso Arinos, este ar
tigo foi expresso da seguinte forma:

"É vedada no território nacional, na forma
da lei, a prática de atos que afetem a vida e a
sobrevivência de espécies, como a da baleia,amea
çadas de extinção.

Discordamos da exemplificação. Ameaçadas de
extinção estão várias espécies da fauna brasilei
rã, todas igualmente importantes.Salientamos que
o essencial é a proteção das condições ecológi-
cas para a sobrevivência das espécies.

EMENDA N9 9

Altera o artigo 411 do Titulo VI do Meio Am-
biente, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 411 - A floresta amazônica e o pantanal
matogrossense constituem patrimônio nacional.Sua
utilização far-se-á na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação de sua ri-
queza natural e de seu meio ambiente.

JUSTIFICAÇÃO:

No texto da Comissão Afonso Arinos, este ar-
tigo foi redigido da seguinte forma:

Art. 411 - A floresta amazônica é patrimônio
nacional. Sua utilização far-se-á na formada lei,
dentro de condições que assegurem a preservação
de sua riqueza florestal e de seu meio ambiente.

Em nossa proposta, entendemos que é importan
te incluir também o pantanal matogrossense, pela
rica e variada fauna que ainda possui e substitu
imos as palavras riqueza florestal por "riqueza
natural", termo mais amplo.
OBS - Estas propostas foram aprovadas por unani-
midade.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS CONSELHOS MUNI-
CIPAIS DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE-
CODEMAS DE NOVA ERA, SANTA LUZIA, ITABIRA, PAINS,
PATROCÍNIO, MONTES CLAROS, ITAJUBÃ, GOVERNAEORVA
LADARES, PONTE NOVA, SANTA LUZIA, UBERABA, EXTR
MA, BETIM, POÇOS DE CALDAS E DIVINÓPOLIS.

1) Retorno ao Federalismo, com a distribui-
ção de competências que permita aos municípios le
gislar sobre recursos naturais e melhoria da qua
lidade ambiental nos limites de seus territórios,
de forma a permitir o atendimento aos interesses
específicos de suas comunidades.

2) Destinação de recursos financeiros, atra
vês de Reforma Tributária justa e conseqüente, que
permita a efetiva recuperação da autonomia muni-
cipal.

3) Inclusão, no capítulo dos Direitos e Ga-
rantias Individuais, de dispositivo que amplie o
âmbito da ação popular à defesa do patrimônio am
biental e da qualidade de vida, e estenda sua ti
tulariedade às organizações comunitárias.
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4) Inclusão, no Capítulo dos Direitos e Ga-
rantias Individuais, dos seguintes artigos:

"19 - Todo cidadão tem direito de desfrutar
de um ambiente são, equilibrado ecologicamente e
o dever de o defender.

29 - É dever do Estado:
a) prevenir e controlar a poluição;
b) planejar e ordenar o espaço territo

rial;
c) preservar os locais de valor histó-

rico, os monumentos e paisagens naturais notá-
veis, bem com os sítios arqueológicos;

d) promover o aproveitamento racional
dos recursos naturais e condicionar o seu uso aos
interesses das populações presentes e futuras e
em razão de sua potencialidade;

e) promover a melhoria da qualidade de
vida de todos os brasileiros;

f) submeter à consulta das comunidades
interessadas a decisão de implantar projetos pú-
blicos ou privados capazes de gerar grande impac
to ambiental, ou que possam colocar em risco a
vida da população;

g) inclusão, no capitulo dos Deveres do
Estado, de normas no sentido que obriguem sua ação,
quando da defesa do patrimônio ambiental.

Obs.: Estas propostas foram aprovadas por una
nimidade.

PROPOSTA DO SR. MÁRIO DE LIMA BELFORT - Con-
siderar no texto constitucional, como premissa bá
sica, o desenvolvimento baseado no equilíbrio eco
lógico.

PROPOSTAS DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE MI
NAS GERAIS:	 -

Art. 19 - O povo brasileiro tem o direito fun
damental à liberdade, à igualdade e às condições
de vida adequadas, em um ambiente que lhe permi-
ta uma vida digna, e a obrigação de preservar,con
servar e melhorar o ambiente para as gerações pre
sentes e futuras.
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Art. 29 - Os recursos naturais a serem prote
gidos, por constituírem um bem comum são os se-
guintes:

a) ar;
b) água interiores, superficiais e subterrã-

neas;
c) estuários e mar territorial;
d) solo;
e) sub-solo;
f) fauna e flora.
§ Único - A União deverá elaborar um Código

desses Recursos naturais.
Art. 39 - A União estabelecera normas gerais,

através da Política Nacional do Ambiente, legis-
lando sobre os recursos enumerados no item 2.

§ 19 - Aos Estados e Territórios competirá o
estabelecimento de diretrizes, normas e medidas
específicas sobre os recursos naturais.

§ 29 - Competirá aos Municípios, ouvida a co
munidade, estabelecer diretrizes, normas e medi-
das de fiscalização, tendo em vista suas caracte
rísticas e peculiaridades regionais, além de açes
EmoiqEnciein.

- rodo Muilicipio terá um Conselho de De
fesa do Ambiente que, com efetiva participação
de representantes dos diversos segmentos da comu
nidade local, traçará a Política Municipal de Pla
nejamento e Controle Ambiental.

Art. 49 - A educação ambiental será direito
de todos, objetivando a capacitação para partici
pação ativa na defesa do ambiente, através dos
seguintes mecanismos:

1 - promoção da educação ambiental em todos
os níveis de ensino das redes oficial e particu-
lar;

II - difusão de princípios de educação ambi-
ental, através dos meios de comunicação de massa;

III -envolvimento da comunidade na conserva-
ção ambiental, através da educação informal;

IV - acesso da população a áreas onde exis-
tem monumentos naturais, artísticos, estéticos,
históricos, turísticos e paisagísticos, visando
à tmpleientação da educação ambiental.
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Art. 59 - Para que a comunidade tenha real
condição de participação na preservação, conser-
vação e melhoria do ambiente, União, Estado e Mu
nicipio divulgarão amplamente e permitirão o li-
vre acesso dos cidadãos brasileiros às informa-
ções objetivas sobreas questões ambientais.

Art. 69 - Deverá ser delegado ao Poder Legis
lativo, o poder de, com maioria simples de votos,
aprovar realização de plebiscito como forma de
consulta a respeito da definição de políticas que
tenham conseqüências sobre o meio ambiente.

art. 79 - Serão considerados crime contra a
comunidade as agressões ao meio ambiente que acar
retarem prejuízos ao patrimônio natural, históri
co, paisagístico, turístico, estético e artísti-
co.

PROPOSTAS REJEITADAS PELA MAIORIA DO PLENÁRIO

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA SOCIEDADE MINEI-
RA DOS ANIMAIS:

1. O Governo Federal deve criar um Programa
de Educação Ecológica, obrigatório e único para
todo o território nacional, que se estenda desde
a formação básica de bons hábitos ecológicos e
conhecimentos pertinentes ao assunto até a cons-
ciência fundamental, que permita ao povo eleger
atitudes e medidas mais adequadas para solucio-
nar os principais problemas de natureza ecológi-
ca do pais.

2. Esta educação básica deve começar desde a
mais tenra idade e prosseguir, através de uma gra
duação pedagógica, até a 8 série do 19 grau inin-
terruptamente, quando então, já se terá atingido
um nível de conscientização ecológicas satisfató
rio.

o ser humano no universo, em coexistência pacifi
ca com os demais seres viventes, assumindo	seu
papel de ser superior, responsável pelas VIDAS
das demais criaturas e único ser capaz de progra
mar medidas e atitudes de preservação da nature-
za.

4. Ampliação das áreas verdes e parques na-
cionais, conservação do solo e proteção à fauna
e flora; ensinar à população e dela cobrar as me
didas de proteção aos animais.

5. Regulamentação do Decreto Federaln9 24.645,
estabelecendo a atualização das multas previs-
tas, com valores condizentes com uma punição efe
tiva.

6. Criação de um Fundo Cultural de Proteção
Animal e Ação Social, com recursos provenientes
da cobrançade multas previstas por Lei, desti-
nando 50% à causa de proteção animal no pais, en
caminhando às Sociedades Protetoras dos animais
existentes nos Estados e 50% para a causa da As-
sistência Social, para que os Governos de cada
Estado possam manter escolas-oficina.

7. Dentro do quadro de proteção animal, tor-
na-se necessário criar uma legislação complemen-
tar que dê proteção aos membros das Sociedades
Protetoras dos Animais, determinando como medi-
das de infração à Lei quaisquer desacatos dessa
natureza.

8. Leis que proibam medidas de abuso contra
os casos de utilização de animais em disputas que
envolvam sofrimento físico.

9. Considerar como "crimes" contra a vida te
das as agressões ou violências praticadas contra
os animais.

	

3. O caráter deste Programa de Educação Eco-	10. Serão criadas Sociedades Protetoras de Pni
lógica será eminentemente cívico, garantindo	a	mais em todos os Municípios, por Decreto Federal,

	

compreensão da responsabilidade de todo o cida-	com obrigatoriedade de se manterem abrigos para

	

dão de preservar os recursos naturais do pais, co	prestar recolhimento e assistência aos animais;

	

mo primeiro patrimônio da nação; moral, situando	realizar a divulgação das Leis de Proteção	aos
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• transportes alternativos (bicicletas, ôni-
bus elétricos, tração animal, etc.);
agricultura orgânica e biodinâmica com pro
gramas de hortas comunitárias e preservaç
de alimentos para a magacrise (grãos, se-
mentes, raízes, cereais, mel, água viva,
etc.);

• vestuário de fibras naturais;
habitação com alta porcentagem de barro;
biotecnologias para a autosuficiência;
lixologia reciclável e energias alternati-
vas (solar, eólica, hidráulica, humana, ani
mal, vegetal, mineral, mental, etc.);
criação de pequenos animais que degradem o
menos possível o ambiente.

2. Autonomia para as entidades ambientalis-
tas, órgãos não governamentais, alternativos e
afins.

3. Indústria e comércio estritamente preser-
vacionistas, não poluidores.

4. Educação ecológica para a população em ge
ral.

5. Consciência individual e coletiva do débi
to do homem para com a natureza.

6. Permitir o desenvolvimento com a conserva
ção.

7. Manter estratégia local e global preser-
vando: solos férteis, retifica de rios e manuten
ção das espécies; prioridades estratégicas (ações
imediatas, a médio e a longo prazo) ; tratar das
causas, integrais e globais (não dos sintomas)
da degradação; ordem ecológica (legislação, luta
popular, educação, saúde, lazer, esportes, etc.).
Levantar recursos, propor soluções viáveis, de-
tectar os pontos de estrangulamentos e metas a
serem alcançadas. Manter uma prudência econômica,
integração a nível local e mundial, biosférico.

8. Reavaliação do património biológico do Bra
si no contexto mundial.

animais e executar um planejamento de Educação
Ecológica para o povo, pela preservação do Meio
Ambiente.

PROPOSTAS APRESENTADAS POR WASHINGTON MARTINS

1. Elaboração de um código de construção ci
vil de abrangência nacional, calcado nos princí-
pios de defesa do meio ambiente, mantendo-se a
composição natural do ar e garantindo-se o apro-
veitamento dos raios solares, através de medidas
eficazes, tais como:

• o primeiro andar dos prédios deve ser uti-
lizado, em sua maior parte, para jardina-
gem, com vãos livres para ventilação natu-
ral;

• o espaço entre duas construções contíguas
deve reservar, em cada terreno, o minirto de
10% da área para corredor aéreo e penetra-
ção dos raios solares.

2. Elaboração de um código de urbanização do
solo, de abrangência nacional, condicionando a
aprovação de loteamentos à proteção e preserva-
ção de minas e cursos d'água naturais.

3. Criação de jardins botânicos em todas as
cidades.

4. Delimitação de áreas destinadas  manuten
ção da vida animal em suas condições naturais (re
servas biológicas).

S. Proteção dos rios, lagoas, baías e do mar,
através de proibição de lançamento de detritos e
objetos nos mesmos.

6. Criação de sanções legais que desestimulem
a infração, estabelecendo vultosas multas e ate-
pena de reclusão inafiançável.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA FEDERAÇÃO NACIO-
NAL DE ASSOCIAÇÕES DE MEDICINAS ALTERNATIVAS NA-
TURAIS - FENANAN

1. Urbanização ecológica (esgotos reciclados,
etc;
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9. Democratização ecológica urbano-rural.

10. Manutenção dos recursos biológicos ativa
e urgentemente através de:

a. auo-sustetaço dos recu'-sos naturais
renováveis;

b. utUizço pru'en te e restrita dos ro-
cursos naturais não rcnovveis;

c. defesa dos sistemas vitais e da ecolc-
gia básica, de modo estruturado e demo
crático;

d. difusão da alimentação orgãnica e dia-
lética, integral-naturalista, bem como
ar e água saudáveis, através de tenaz
luta preservacionista;

e. multiplicidade genética como estratégia
de sobrevivência humana;

f. agricultura extensiva ecopreservadora;
g. espécies e ecossistemas automantidos,in

clusive a humana;
h. conservação como prioridade principal;
i. relevo verde e montanhoso para a manu-

tenção ecológica da sobrevivência e da
saúde;

j. flora e fauna silvestres para lazer, tu
rismo, subsistência, etc;

1. auto-sustentação humana como estratégia
de subsistência e sobrevivência;

m. áreas de preservação racional e de in-
tercâmbio comunitário ecológico;

n. auto-suficiência para a descentraliza-
ção urbano-rural, político, econômico e
social;

o. propriedade cooperativa, mutual, refor
ma agrária ecopreservadora;

p. capitalismo social-democrático e não
selvagem, via socialismo ditado pela
própria Natureza;

q. pacifismo amplo, geral e irrestrito;
r. justiça social e destino do trabalho e

da produção de modo ecológico, criati-
vo, saudável;

s. tombamento de todas as áreas verdes que
restam nas megalópoles como patrimônio
biológico local e regional.

11. Tornar constitucional o direito e dever de
todo homem coexistir em harmonia com a natureza
e suas leis básicas, repondo a flora quando dela
usufruir e reconhecer sua fauna, amigavalmente,
como parte do patrimônio biológico do Planeta.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA SRA. ELIZABETH
GUEDES (DA SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS):

1. Devem ser dados, nas escolas de 19, 29 e
39 graus, conhecimentos, amor e defesa do meio
ambiente.

2. Todas as cidades devem ter uma porcenta-
gem racional de área verde, parque, jardins, pra
ças, arborização, hortas, etc.

3. 'roda a área do campo, mesmo a ser cultiva
do, deve ter 20% a 30% da área plantada com árvo
re de grande porte.

4. Todas as grandes áreas de florestas como
a Amazônia, Serra do Mar, etc. , devem ser conser
vadas,para defesa da própria vida terrena futura.

5. Os governos não devem ter direito absolu-
to de cortar árvores, destruir jardins, prédios
históricos, abrir ruas sem um lógico planejamen-
to, e aprovação pública. Os zoológicos não devem
manter animais enjaulados.

PROPOSTA APRESENTADA PELO SR. JOSÉ OLYMPIO
MONTEIRO DE CASTRO

Incluir na Constituição o seguinte artigo:

"Nenhuma atividade será permitida sem que se
demonstre, a priori, que dela resultará um bene-
ficio líquido positivo para a Nação, considerados
os aspectos macro-econômicos ambientais".
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PROPOSTAS APRESENTADAS PELO SR. JOÃO LEITE
DE BARROS (DA SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS
FLORESTAIS):

1. As áreas urbanas serão ocupadas, obrigato
riamente, pelo menos por 20% de áreas verdes ar-
borizadas, distribuídas por bairros, no mesmo
percentual.

2. Os terrenos de preservação permanente não
poderão ser usados como parques ou reservas flo-
restais.

3. As florestas existentes ao longo de rios,
lagos ou nascentes, bem como os parques e reser-
vas florestais serão considerados área de segu-
rança da vida, sendo, portanto, bens públicos.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA LIGA DE PREVEN-
ÇÃO À CRUELDADE CONTRA O ANIMAL

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO ANIMAL

Art. - A Constituição assegura à popula-
ção animal existente noPaís a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, à liberdade, ao bem-
estar e à segurança, nos termos seguintes:

§ 19 - Todos os animais serão protegidos pe-
la Lei. Serão punidas pela Lei a exploração e a
opressão em virtude do preconceito de espécie.

§ 29 - Impõe-se a todas as pessoas o respei-
to à integridade física e moral do animal.

§ 39 - É assegurada aos animais de consumo
uma morte rápida e indolor.

§ 49 - Aos animais confinados em sistemas in
tensivos de economia agropecuária, será assegura
do tratamento que observe suas necessidades psi-
cológicas e físicas, de acordo com a experiência,
o avanço da ciência e as necessidades da espécie.

§ 59 - Nenhuma pessoa poderá causar dor, sofri-
mento, "stress" ou angústia a qualquer animal que
esteja sendo transportado.

§ 69 -Nenhuma pessoa poderá fazer trabalhar
animal doente, ferido, velho ou em adiantado pe-
nodo de gestação.

§ 79 - Nenhum espetáculo cuja atração seja a
violência contra animais ou a luta entre animais
da mesma espécie ou de espécies diferentes pode-
rá ser realizado.

§ 89 - A Lei assegurará aos animais de labo-
ratório os cuidados necessários, que visem elimi
nar sua dor ou angústia.

§ 99 - Nenhum animal vivo poderá ser entregue
à alimentação de outro, utilizado para seu trei-
namento ou usado como alvo em esportes.

§ 109 - Nenhuma pessoa poderá capturar, ven-
der ou permutar qualquer animal da fauna silves-
tre, cuja espécie esteja ou não em perigo de ex-
tinção, exceto com permissão das autoridades com
petentes, após identificação da espécie e cumpri
das as formalidades legais.

§ 119 - Nenhum estabelecimento poderá efetuar
a venda de animais vivos sem prévia autorização
das autoridades competentes.

§ 129 - A especificação dos direitos e garan-
tias expressos nesta Constituição não exclui ou-
tros direitos e garantias decorrentes de trata-
dos internacionais e dos princípios que ela ado-
ta.

PROPOSTAS NÃO DEBATIDAS

1 - Deverão ser desenvolvidos programas
	de

reflorestamento.
(Caetano Vasconcelos dos Santos e

	Leny
Ferreira)

1 - Deverão ser realizadas campanhas de pre-
servação da fauna e flora, através dos
meios de comunicação e das escolas.
(Caetano Vasconcelos dos Santos e	Leny
Ferreira)

2 - Serão punidos, com rigor, os depredado-
res da fauna e flora.
(Caetano Vasconcelos dos Santos)
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li- Proibir, à excessão do eucalipto,pinus e
lioti e pinus andurenses, a monocultura
sistemática. Mesmo assim, quando da cul-
tura citada, seja adotado o item 4.

3 - Será proibida a construção de edifícios
com mais de 8 andares.
(Leny Ferreira)

4 - O plantio de eucaliptos como cultura des
tinada à fabricação de papel ou carvãode
verá ter, pelo menos, uma terça parte de
essências nativas e estas só poderão ser
abatidas após 20 anos do plantio e tão-
somente as árvores marcadas para o abate
por técnicos especializados.

5 - As leis contra a poluição deverão fazer
constar, em seus textos, que os culpados
pagarão uma multa de cem vezes o prejuí-
zo estimado, além de julgamento e prisão,
de acordo com a gravidade do fato.

6 - Tornar obrigatório, às usinas hidrelétri
cas, o esgotamento das lagoas ribeiri-
nhas, para que os alevinos retornem aos
rios e, na impossibilidade, esses peque-
nos peixes deverão ser apanhados com re-
des e recolocados no rio (Operação Arras
tão).

7 - Tornar proibida a pesca de rede a amado-
res e profissionais em águas interiores
e impedir que o órgão especializado (SU-
DEPE) forneça novas licenças aos profis-
sionais. As licenças atuais caducarão em
três anos.

8 - Proibir a pesca interiorana em rios e lã
qoas ribeirinhas por empresas pesqueiras.

9 - Tornar obrigatória a construção de esca-
das de peixes em novas usinas hidrelétri
cas e estações de criação de espécies na
tivas nas usinas hidrelétricas já exis-
tentes.

10- Proibir, sob pena de prisão, o abate de
árvores ribeirinhas e nas nascentes de ri
os ou ribeirões.

12- Tornar obrigatória às indústrias ou a co
munidade industrial a construção de nú-
cleos residenciais em distâncias que não
signifiquem prejuízo à vida dos trabalha
dores dos núcleos industriais.

13- Determinar que o uso de defensivos agrí-
colas seja feito somente sob a supervi-
são e responsabilidade de agrónomos espe
cializados, que apresentem curriculumcom
provado e estágio na especialidade.

14- Recolher à Delegacia de Polícia, para a-
guardar julgamento, todo aquele que, com
provadamente, faça qualquer agressão ao
meio ambiente.

15- As multas aos infratores deverão ser cal
culadas levando em conta o prejuízo es-
timado e mais um mínimo de dez salários
mínimos, sem prejuízo de prisão e em do-
bro, em caso de reincidência.

16- O alvará de funcionamento de qualquer in
dústria só poderá ser dado após exame de
técnicos que dêem como perfeitos os ser-
viços anti-poluição e que esses técnicos

sofram as sanções do item 15, em caso de informa
ções graciosas.

17- Proibir o funcionamento de restaurantes
que vendam carne de caça e peixes fluvi-
ais em época de defeso.

18- Proibir igualmente as peixarias de vende
rem peixes fluviais na época de defeso,
o que deverá ser estabelecido com dois me
ses de antecedência, pelo órgão competen
te.

19- Cada Estado da União deverá ter um Depar
tamento Especializado em problemas de pes
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ca, uma vez que, até o momento, as leis
para o assunto se referem à pesca mariti
ma.

20- O Departamento Estadual Especializado p0
derá proibir a pesca em ambiente e época
que achar conveniente.

21- As importâncias arrecadadas com controle
da pesca, abate de árvores e concessões
recebidas deverão reverter ao erário es-
tadual.

22- As Policias Estaduais, o Exército, a Ma-
rinha e quaisquer Poderes Cosntituidos,po
derão recolher os infratores às Delegaci
as, onde aguardarão julgamento Aqueles
liberados por habeas corpus" deverão a-
presentar-se semanalmente em juízo, ate-
que sejam liberados ou cumpridas as pe-
nas que lhes forem impostas.

23- Caberá ao órgáo competente, federa'	ou
estadual, estabelecer pesos minimos ds
peixes a serem comercializados.
(Propostas de n9s 4 a 23 - Federação M-
neira de Pesca e Desportos Subaquáticos)

24- Será exercida enérgica fiscalização e se
rão punidos com rigor, inclusive com pri
são, os vendedores ambulantes e exibido-
res, em estabelecimentos comerciais, de
animais silvestres de qualquer espécie e
os agressores do meio ambiente.
(Fundação Cloé-Misael Cardoso Pinto Fi-
lho de Proteção à Fauna e à Flora).
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