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A falta de uma politica flores-
tal e de adequado uso dos recursos 
vegetais é um dos principais pro-
blemas ambientais de Minas, con-
firmou ontem, na Assembléia Le-
gislativa, o Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente, Oc-
távio Ellsio. Falando à Comissao 
de Meio Ambiente, ele reafirmou 
ser "imperiosa" a necessidade de 
fortalecimento da Fundação Esta-
dual de Meio Ambiente (Feam), do 
Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) e do Batalhao Florestal pa-
ra o desempenho de suas funções 
e o respaldo desta sonhada políti-
ca florestal. 

Octávio Elisio observou que há 
várias propostas de alteração da le-
gislaçao vigente. A nfvel federal, 
lembrou, está em curso a discussao 
de uma nova regulamentaçao do 
Artigo 21 da Lei 4. 771 (Código 

Florestal), onde sao tratados o uso 
de recursos florestais para indús-
tria com apresentaçao de Pifis, e 
o estabelecimento de datas com li-
mites decrescentes de uso de mata 
nativa. 

Não colocar a questão da poH-
tica florestal como um componen-
te da polftica ambiental e, por is-
so, de competência do Copam. Co-
locar a gestao dos recursos da re-
posição florestal no IEF e não sob 
orientação do Copam.O IEF,em 
sua opiniao, deveria ser o agente 
executor da poHtica florestal, co-
mo a Feam, mas a supervisão e o 
direcionamento do programa de-
veriam ser do Copam. Já existe o 
Fundo de Defesa Ambiental para 
receber recursos previstos como os 
da reposição florestal. 

A questão florestal como de res-
ponsabilidade do Copam, propos-

ta pelo deputado Raul Messias é 
adequaJa, para Octávio Elfsio, 
embora também precise de alguns 
aperfeiçoamentos como, exempli-
ficou, ter justificados os limites de 
percentuais de exploração. "A pro-
posta de Raul Messias nao mencio-
na a questao dos recursos prove-
nientes da reposiçao florestal". 

O secretário lembrou ainda a 
existência do Decreto Estadual n? 
32.463, de 24 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a exploraçao de 
floresta nativa em planos de ma-
nejo sustentado. Segundo ele, um 
decreto "equivocado e inconstitu-
cional", já que coloca sob respon-
sabilidade do IEF decidir se a área 
a ser explorada é significativa do 
ponto de vista ambiental. "Quem 
deve decidir isso é o Copam, como 
determin a a Constituiçao 
Estadual". Pág . 11 




