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Criar alternativas economicamente viáveis Rara
recuperação de áreas rurais degradadas, reforçar
os mecanismos de fiscalização das agressões
ambientais e cobrar maior fiscalização do Estado
sobre essas agressões pautaram os trabalhos da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
que promoveu reuniões e audiências públicas em
diversas regiões do Estado.

A comissão preocupou-se igualmente, por
exemplo, com a preservação do Pico do Ibituruna,
em Governador Valadares, com a superexploração
das águas minerais em São Lourenço, no Sul de
Minas, com a ampliação da área de preservação
no Jequitinhonha e com a desordenada expansão
urbana na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

A regulamentação da produção,
comercialização e consumo de produtos
geneticamente modificados ("transgênicos") no
Estado também foi objeto de debates pela
Comissão, na análise de projeto a respeito, em
tramitação.

Defesa ambiental e
debates marcaram
trabalhos aa Comissão•

Os temas
ambientais de
grande interesse
da população
foram debatidos
em plenário
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a área para uma plantação de
cana. "É necessário promover o
desassoreamento do rio", desta-
cou a deputada Maria José
Haueisen, presidente da Comis-
são, que prometeu acompanhar
de perto o cumprimento do termo
de ajustamento de conduta firma-
do entre a empresa e o Ministé-
rio Público.

• O acidente envolvendo um trem
da Ferrovia Centro-Atlântica
(FCA), que despejou material tó-
xico em dois rios de Uberaba, foi
tema de audiência pública reali-
zada pela Comissão, no dia 8 de
agosto. A audiência reuniu, entre
outras autoridades, o ministro
dos Transportes, Anderson
Adauto, o presidente da Agência
Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT), José Alexandre Rezen-
de, deputados, sindicalistas e re-
presentantes da FCA.

• A implantação da Defesa Civil,
do Conselho de Patrimônio His-
tórico e da Delegacia Regional
de Polícia Civil em Ouro Preto
foi defendida durante a audiência
pública das comissões de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e
de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, realizada no dia 28
de abril, em Ouro Preto. Deputa-
dos das duas comissões defende-
ram a realização de estudo, pela
Cemig, das instalações elétricas
da cidade e a criação de uma Bri-
gada Voluntária de Incêndio. A
audiência, requerida pelo deputa-
do Rogério Correia, foi motiva-
da pelo incêndio que destruiu um
casarão histórico da cidade no
dia 14 de abril.

• A implantação de mais uma eta-
pa do Projeto Alphaville, às mar-
gens da Lagoa dos Ingleses, em
Nova Lima, motivou a realiza-
ção, no dia 2 de dezembro, de au-
diência pública da Comissão. A
audiência, convocada a partir de
requerimento do deputado Fábio
Avelar, pôs em campos 0Rostos
as autoridades do município de
Nova Lima, favoráveis ao emp're-
endimento, e os representantes de
entidades ambientais, preocupa-
dos com o impacto da obra sobre
o ecossistema da região.

Barragens, reciclagem,
poluição de lagoas ...

Outros temas

• A Comissão aprovou pareceres
favoráveis aos PLs 1.133/2003 e
1. I34/2003, propostos pela Co-
missão Especial dos Acidentes
Ambientais, que dispõem sobre
os critérios de classificação, se-
gurança e manutenção de barra-
gens para quaisquer fins e de de-
pósitos de resíduos tóxicos in-
dustriais, o primeiro, e obriga as
indústrias de papel e celulose e
as barragens de contenção de re-
síduos, de rejeitos e de águas a
realizarem auditorias ambientais
periódicas, o segundo.

• A Comissão aprovou, no dia 10
de dezembro, parecer favorável
ao PL 863/2003, do deputado
Mauro Lobo, que obriga o poder
público a dar apoio técnico e
destinar recursos, por meio de fi-
nanciamentos ou subsídios, para
a constituição de cooperativas
com a finalidade de coletar ma-
teriais inorgânicos passíveis de
reciclagem e beneficiar pessoas
carentes.

• A Comissão aprovou parecer fa-
vorável ao PL 1.082/2003, do
Executivo, que institui o Cadas-
tro Técnico Estadual de Ativida-
des Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais. Pela proposição, o
Estado passa a ter direito a 60%
das multas arrecadas pelo
lbama, que serão repassadas
para a Feam e IEF, conforme
prevê a legislação federal.

• O PL 693/2003, do deputado Se-
bastião Helvécio, que dispõe so-
bre rios de preservação perma-
nente e isa proteger, especifi-
camente. trecho do Rio Gran-
de que 'ai da nascente ao re-
servatório da Hidrelétrica de
Camargos, recebeu parecer fa-
vorável da Comissão. A maté-
ria. A relatora foi a deputada
Maria Jo é Haueisen.

• Deputado da Comissão percor-
reram. no dia 22 de outubro, tre-
ho . . o. .ranci co~ a re-

UI IplO de Lagoa da
7,5 qu~lômetros

d viados. O des-
há 20 anos pela
l1du trial e Agríco-
inas, que destinou

sitas à empresa, para ve-
rificar o processo de ajus-
te às exigências do
DNPM.

Já o deputado Lau-
delino Augusto coletou
assinaturas para a criação
da Frente Parlamentar de
Defesa e Preservação das
Águas. Ele é autor do PL
784/2003, que estabelece
diretrizes para a proteção
dos mananciais que abas-
tecem as fontes das es-

tâncias hidrominerais, projeto já com pare-
cer favorável da própria Comissão. A ma-
téria visa proteger, em especial, a estância
de São Lourenço, conforme destacou o
re lator da matéria, deputado Leonardo
Quintâo. O texto acrescenta o artigo 33 à Lei
13.771, de 2000, que dispõe sobre a admi-
nistração, proteção e conservação das águas
subterrâneas do Estado.

jeta Governador Valadares e todo o les-
te mineiro para além das fronteiras na-
cionais, por ser palco de competições de
vôo livre. Simões apresentou requeri-
mento em que solicita aos secretários de
Estado de Turismo e de Transporte a re-
alização de investimentos que viabili-
zem o potencial turístico do Ibituruna.
Outro requerimento, apresentado pelo
deputado Doutor Ronaldo, pede à Pre-
sidência da Assembléia que faça gestões
junto aos órgãos públicos federais e es-
taduais para captar recursos necessári-
os para a implantação do Plano Diretor
do Pico do lbituruna, de iniciativa da
Prefeitura de Governador Valadares.

questões sociais". O secretário da Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, Juracy Moreira Souto,
afirma que a necessidade de preservação
da mata é consensual, mas a população
que ali mora precisa ser ouvida.

Já o coordenador da área de Proteção
à Vida Silvestre do Instituto Estadual de
Florestas (lEF), Ronaldo Cézar, expôs um
ponto de vista discordante. Embora
considere legítimas as reivindicações
dos assentados, disse que a criação da
reserva ajudará a preservar a
biodiversidade da Mata Escura.

Políticos, moradores e representan-
tes de órgãos e entidades envolvidas
com a preservação do Pico do Ibitu-
runa, em Governador Valadares, no
Rio Doce, participaram, naquela cida-
de, no dia 20 de outubro, de audiência
pública da Comissão convocada pelos
deputados para debater as dificuldades
para combater a degradação que atin-
ge a Área de Proteção Ambiental
(APA) do Pico. Nas últimas décadas
foram destruídos mais de 60% dos seus
seis mil hectares de Mata Atlântica.

Autor do requerimento que pediu a
audiência, o deputado Chico Simões
lembrou que o Pico do Ibituruna pro-

biente, por ter voltado a São Lourenço, para
prestar contas do trabalho feito após a primei-
ra audiência, realizada em 30 de abril. Senra
destacou a mobilização da comunidade de São
Lourenço, "que tem buscado o desenvolvimen-
to sustentável, associando preservação com de-
senvolvimento econômico".

O deputado Márcio Passos pediu que fos-
sem feitos outros estudos, incluindo até vi-

Audiência busca soluções para conter
degradação do Ibituruna

ria a expansão da área, que, anterior-
mente, era considerada parque ecológico.
"A reserva foi criada por um decreto do
presidente Lula e da ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, sem que
tivessem conhecimento das conseqüên-
cias que ele poderia causar. É preciso
reconhecer o erro e tentar revogá-lo",
afirmou.

A ampliação da reserva foi criticada
também pela superintendente-executiva
da Associação Mineira de Defesa do
Meio Ambiente (Amda), Maria Dalce
Ricas, para quem ela"desconsidera

A proposta de ampliação, de 20 mil
para 50 mil hectares, da área da Reserva
Biológica da Mata Escura, no município
de Jequitinhonha, entre os Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, mereceu
críticas generalizadas durante a audiên-
cia pública realizada no dia 3 de dezem-
bro pela Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. A expansão da
reserva pode comprometer o sustento de
mais de mil famílias assentadas na
região, argumentou a deputada Maria
José Haueisen, que solicitou audiência.
A parlamentar classificou como arbitrá-

quem paga por isso é a população",
advertiu o superintendente de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente da Copasa,
Valter Vilela da Cunha.

A deputada Marília Campos, autora do
requerimento que convocou a audiência,
mostrou fotos que indicam ocupações e
comércio irregulares às margens da lagoa,
lixo a céu aberto, diminuição do nível da
águas, desmatamento e placas oferecendo
venda de chácaras. Ela acredita que a
Prefeitura de Contagem deve impedir
loteamentos nas imediações de Várzea das
Flores. "Várzea das Flores corre sério risco
de virar uma nova Lagoa da Pampulha",
advertiu a deputada, que pediu urgência na
tramitação do PL 48/2003, do deputado
Rogério Correia. A proposta cria a Área de
Proteção Ambiental Vargem das Flores.

A super exploração das águas minerais
de São Lourenço, no Sul de Minas, pela
Nestlé do Brasil, foi objeto de duas audiên-
cias da Comissão em 2003, uma em abril
(foto) e outra em agosto. Na segunda audi-
ência, a Nestlé anunciou que apresentaria
um plano de aproveitamento econômico de
exploração das águas minerais qaquela es-
tância, com base nas determinações do De-
partamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM). O órgão proibiu que a empresa
continuasse promovendo a desmineralização
total da água, o que vinha ocorrendo com um
dos seus produtos, a água Pure Life. Para o
diretor geral adjunto do DNPM, João César
de Freitas, "a exploração em São Lourenço
deve seguir os mesmos critérios e normas de
aproveitamento sustentável das águas
adotados em outros lugares do mundo".

O secretário de Recursos Hídricos do Mi-
nistério do Meio Ambiente, João Bosco
Senra, apresentou uma nota de louvor à As-
sembléia, através da Comissão de Meio Am-

Em duas audiências, a exploração de águas minerais

Responsável pelo abastecimento de
água de 15% dos domicílios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (cerca
de 700 mil pessoas), a Bacia Hidrográfica
Várzea das Flores precisa urgentemente
de um programa de recuperação
ambiental que impeça o seu
assoreamento. Essa foi a principal
conclusão a que chegaram os participan-
tes da audiência pública realizada pela
Comissão no dia 27 de novembro, em
Contagem, município que tem 55% de
seu território ocupado pelas águas da
Lagoa.

Levantamento feito pela Copasa
indica que 13% do lago já foi assoreado.
"Se Várzea das Flores não for preservada,
teremos que buscar água muito longe,
como fazemos hoje no Rio Manso. E

Comissão debate proteção de Várzea das Flores

o debate sobre a produção e comercialização de produtos
geneticamente modificados ("transgênicos"), que tomou conta do
Brasil em 2003, também chegou à Assembléia, na análise do
PL 12/2003, do deputado Ricardo Duarte. A Comissão mani-
festou-se favoravelmente ao PL, que estabelece normas de se-
gurança e mecanismos de fiscalização, em Minas, das técnicas
de engenharia genética e liberação no meio ambiente de Orga-
nismos Geneticamente Modificados (OGMs), mas apresentou
emendas, para "ampliar os instrumentos estaduais de controle
e fiscalização", segundo a relatora, deputada Maria José
Haueisen.

A primeira emenda inclui a comercialização dos transgênicos
como item a ser observado pela futura lei. A segunda determina
que compete aos órgãos estaduais de fiscalização e de controle
dos OGMs recomendar às autoridades competentes a suspensão
e a cassação de autorização ou licenciamento de ações em de-
sacordo com a lei. Já a terceira determina que alimentos
transgênicos de consumo humano e animal devem trazer, no ró-
tulo, informações sobre essa característica do produto.

Projeto sobre transgênicos
recebe três emendas

Ampliação da reserva da Mata Escura recebe críticas
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As comissões
temáticas
realizaram em 2003,
no total, 1.128
reuniões, sendo 54
no interior do
Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer solire vetos ~
totais ou parciais
do governador a
proposições de lei.

Um balanço
positivo

PL cria norma
pa ra recu pera r
área degradada

A utilização de áreas alteradas
ou degradadas para fins de
recuperação, atendendo às
exigências legais de recomposição
de reserva legal de propriedades
rurais, está prevista no PL 1.056/
2003, do deputado Luiz Humberto
Carneiro, que recebeu parecer
favorável da Comissão. Segundo o
autor, esta é uma alternativa mais
viável Rara a recomposição de
reser-vas, exigida das proprieâades
rurais que exploram
economicamente a totalidade ou
quase a totaliCiade da área
produtiva. Pela proposta, o
proprietário poderá adquirir cotas
de projeto ambiental gerido por
ONG credenciada pelo Estado,
beneficiando-se com a redução do
custo de recomposição de reserva
fora de sua propriedade e com o fim
da burocracia exigida no processo.
O projeto modifica as leis 14.309,
de 2002, e 13.803, de 2000.
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