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Vivemos tempos sombrios. Nunca pre-
senciamos nada parecido com o des-
monte de políticas do governo Bolsona-

ro em relação ao Meio Ambiente, o pouco caso 
com as leis e o salvo conduto estatal a crimino-
sos ambientais, personificado na figura de seu 
ministro Ricardo Salles.

 A ação de Bolsonaro está assentada em 
um tripé para atacar o Meio Ambiente: des-
monte das estruturas de fiscalização e fragi-
lização dos órgãos de promoção de políticas 
ambientais, desqualificação de dados e es-
tudos técnicos, espalhando desinformação 
e notícias de teor duvidoso para confundir a 
opinião pública aplicando conceitos como a 
defesa da soberania de forma distorcida, e a 
criminalização de movimentos ambientalistas, 
em especial as ONGs, qualificando-as como 
“inimigos nacionais”.

Neste contexto, a Frente Parlamentar Am-
bientalista em 2019 foi um espaço de resistên-
cia, debate e mobilização na Câmara dos De-
putados, abrindo espaço a organizações, 
movimentos, entidades e lideranças da 
sociedade civil para abrir um flanco de 
diálogo e conscientização dos parla-
mentares. 

Como coordenador da Frente, 
gostaria de provocar uma reflexão. 
Apenas a ação parlamentar ou 
dentro do Congresso não é sufi-
ciente. É preciso pensarmos como 
podemos atingir um conjunto 
mais amplo da sociedade em de-
fesa do Meio Ambiente. A reação 
social no episódio das queimadas 
na Amazônia e na defesa da floresta 
como patrimônio social são exem-

plos da unidade nacional, ainda que cada um 
com seus argumentos e visões de mundo, em 
torno de uma narrativa de proteção do Meio 
Ambiente. 

Nesse informativo, você poderá ver todas 
as atividades que a Frente Ambientalista pro-
moveu ao longo do ano e artigos de opinião 
sobre temas importantes pautados em nossas 
agendas. Desfrute a leitura e reflita sobre como 
podemos avançar ainda mais em 2020!

Nilto Tatto
Deputado Federal (PT-SP)  e coordenador 
da Frente Parlamentar Ambientalista

TEMPOS DE LUTA 
E REFLEXÃO PELO

MEIO AMBIENTE
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No seu primeiro mandato na Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Agostinho (PSB/
SP) foi eleito em 14 de março por una-

nimidade para presidir a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CMADS) da Câmara dos Deputados.

Criado em 2004, o colegiado é responsá-
vel pelos temas relacionados à política nacio-
nal do meio ambiente; direito ambiental; le-
gislação de defesa ecológica; recursos naturais 

(flora, fauna e solo) e pelo desenvolvimento 
sustentável no âmbito do Poder Legislativo.

Em 2019, a CMADS foi palco importante 
do cenário político nacional. Foram vários os 
assuntos debatidos pelo Colegiado, com a pre-
sença de ministros de Estado, especialistas e 
acadêmicos renomados.

A direção dos trabalhos foi compartilha-
da de maneira conjunta e suprapartidária. O 
deputado paulista unificou esforços em prol 
do meio ambiente e abriu espaço para a ati-
va participação da sociedade e entidades do 
terceiro setor.

Na avaliação de Agostinho, o papel da co-
missão foi essencial na salvaguarda da biodi-
versidade do país. Ao todo, foram mais de 280 
horas de audiências públicas, 50 reuniões ordi-
nárias, além de diversos seminários e debates 
qualificados.

No comando da CMADS, o parlamentar 
paulista articulou a criação de Subcomissões 
para tratar de assuntos convergentes. Foram 
instaladas a Subcomissão Especial de Políticas 
Agroambientais (Subagro), Subcomissão Per-
manente em Defesa dos Animais (SubAni) e a 
Subcomissão Especial Setores Produtivos e En-
tidades de Classe (SubSetor).  

Temas como o licenciamento ambiental, 
política de segurança em barragens, proteção 
das unidades de conservação, desmatamento, 
queimadas, mudanças climáticas e vazamento 
do óleo na costa brasileira também foram dis-
cutidos.

Rodrigo Agostinho 
Deputado Federal (PSB-SP) e presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Câmara 
dos Deputados

MUITOS DESAFIOS NO 
COMANDO DA COMISSÃO DE 
MEIO AMBIENTE DA CÂMARA
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O maior diferencial do Brasil, na econo-
mia global, sob o ponto de vista es-
tratégico, são as grandes extensões 

de florestas. Os grandes produtores agrícolas 
mundiais podem se igualar em produtividade 
e logística, mas nenhum outro país pode al-
cançar a biodiversidade, o estoque de carbono 
e a disponibilidade de água que decorrem da 
existência de florestas no território nacional. A 
proteção e o uso sustentável das florestas de-
vem ser as diretrizes estratégicas do desenvol-
vimento econômico do Brasil e a melhor opor-
tunidade para alavancar o país a uma posição 
de destaque.

Ao invés de avançar nessa agenda, em 
2019, os números mostram que estamos indo 
no sentido contrário. 

Na pauta ambiental, ações recentes do Po-
der Executivo Federal demonstraram um gran-
de despreparo técnico e uma enorme falta de 
habilidade para o diálogo, gerando conflitos 
internos com os governos estaduais e inúme-
ros prejuízos à imagem do país no cenário in-
ternacional. O Brasil, antes reconhecido como 
uma liderança global na agenda do clima per-
deu recursos financeiros e agora sente na pele 
ameaças de sanções econômicas a produtos 
brasileiros, sem que nenhum benefício concre-
to fosse auferido pelos brasileiros. 

No Parlamento não foi diferente. Tentativas 
de flexibilização do Código Florestal, por meio 
de projetos de lei e emendas às Medidas Provi-
sórias nos 867 e 884 são ações que condenam o 
País a um passado que já nos é conhecido. 

Em 2020, o Observatório do Código Flo-
restal se coloca à disposição para contribuir 
com o Parlamento na realização de ações con-
cernentes às florestas, que, além da estabilida-
de do Código Florestal, promovam a redução 
dos números do desmatamento, incentivem a 
restauração florestal, a transparência de dados, 
protejam os povos e comunidades tradicionais, 

contribuindo para o aumento da receptividade 
internacional dos produtos e cidadãos brasilei-
ros e constituam um ambiente confiável para a 
atração de um volume maior de investimentos 
internos e externos, voltados para o desenvol-
vimento sustentável de nosso país.

Observatório do Código Florestal

AS FLORESTAS BRASILEIRAS 
NO ANO DE 2019

Foto: Miguel Andrade
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Os debates em torno do licenciamento 
ambiental reuniram cientistas, ambien-
talistas, Ministério Público, organiza-

ções civis, órgãos públicos e setores produtivos 
em seminários e audiências públicas promovi-
das pelo Grupo de Trabalho criado no início de 
junho pelo presidente da Câmara, deputado 
federal Rodrigo Maia (DEM-RJ). Foram dez au-
diências públicas sobre o projeto de lei geral 
do licenciamento ambiental, e o coordenador, 
deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), re-
cebeu propostas até a quarta versão apresen-
tada para a sociedade na Comissão Geral, de-
finida por acordo de líderes, em setembro, no 
último debate realizado no Plenário da Câmara 
dos Deputados. 

A Fundação SOS Mata Atlântica participou 
das audiências públicas com seus especialistas 
e destacou os riscos da flexibilizações conti-
dos no texto base do projeto de lei, chamando 
atenção para os acontecimentos recentes no 
Brasil, como os danos ambientais decorrentes 
do rompimento de barragens de minério em 
Brumadinho e em Mariana, Minas Gerais. O 
licenciamento ambiental, previsto na Consti-
tuição brasileira, deve garantir a participação 
social e promover a gestão integra-
da, e dessa forma prevenir riscos 
e criar mecanismos para avanços 
tecnológicos, direcionando proje-
tos, empreendimentos e políticas 
públicas sustentáveis e éticas. Tratar 
de um tema estratégico como esse 
em audiências públicas na Câmara 
dos Deputados é fundamental. Que-
remos uma legislação arrojada que 
garanta controle social, autonomia 
e integração para os órgãos técnicos 
e que respeite os recursos naturais.

O texto base do projeto previa isenção 
de licença para atividades agropecuárias, de 
infraestrutura, saneamento, entre outras, e se 
afastava do objetivo principal de ser um marco 
regulatório com normas gerais para o país. A 
Frente Parlamentar Ambientalista abriu espaço 
e deu eco às propostas das organizações civis 
para que a Lei não seja discriminatória e seja 
fundamentada em princípios Constitucionais, 
com instrumentos que possam dar garantias 
ao desenvolvimento do país com segurança 
jurídica e ambiental.     

O presidente da Câmara, deputado Ro-
drigo Maia, elegeu o licenciamento ambiental 
como parte de sua agenda de estímulo à eco-
nomia. Porém, para que possa ser levada à vo-
tação essa importante norma, que afeta a vida 
de todos os brasileiros, precisa ser apresentada  
a sociedade para que obtenha equilíbrio e con-
sensos entre os setores. A última versão  edi-
tada pelo relator, após as audiências públicas 
ainda é desconhecida. 

Malu Ribeiro 
Coordenadora da Rede das Águas da 
Fundação SOS Mata Atlântica

SEM LICENÇA PARA  

DESTRUIR
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A abertura da mineração em Terras Indí-
genas (TIs) é amplamente reprovada 
no país. Pesquisa Datafolha contratada 

pelo Instituto Socioambiental (ISA) apontou 
que 86% dos brasileiros discordam da per-
missão à entrada de empresas de exploração 
mineral nas TIs, que hoje é ilegal, mas que o 
presidente Jair Bolsonaro pretende autorizar. 
A Constituição prevê que a mineração nessas 
áreas pode ser realizada a partir da aprova-
ção de uma lei pelo Congresso. A Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que é lei no Brasil desde 2004, estabelece 
que os povos indígenas devem ser consultados 
em todas as etapas sobre projetos desse tipo. 

“Há uma vontade inequívoca dos brasi-
leiros de preservar essas terras, e o Congresso 
precisa considerar isso”, afirmou o sócio funda-
dor do ISA Márcio Santilli. “A pesquisa indica 

MAIORIA DOS BRASILEIROS 

REJEITA MINERAÇÃO 
EM TERRAS INDÍGENAS E DEFENDE 
PROTEÇÃO DE POVOS ISOLADOS 

que até os que apoiam o presidente discordam 
da sua intenção de promover o garimpo e o 
ingresso de mineradoras estrangeiras nessas 
terras”, disse.

A maior parte dos brasileiros também é 
favorável à proteção de povos indígenas isola-
dos, aponta a mesma pesquisa do Datafolha. O 
levantamento mostra que 93% dos brasileiros 
são a favor de políticas públicas que reforcem 
a proteção de florestas para garantir a sobre-
vivência dessas populações. Existem 114 regis-
tros de povos indígenas isolados, sem contato 
oficial com o Estado: um no Cerrado e o resto 
na Amazônia Legal. Desse total, 60 são classifi-
cados como “informações”, 26 estão “em estu-
do” e 28 são “confirmados”, segundo a Funda-
ção Nacional do Índio (Funai).

Instituto Socioambiental

Legenda: Lideranças indígenas Yanomami e 
Ye’kuana se manifestam contra garimpo em 
suas terras, Terra Indígena Yanomami (RR/AM). 
Crédito: Victor Moriyama
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As catástrofes criminosas de Mariana e 
Brumadinho são um marco do momen-
to brasileiro em relação à luta socioam-

biental. A eleição de Bolsonaro significa um 
brutal ataque aos direitos da natureza e dos 
povos das florestas, dos campos e das águas. 
Não se trata de uma agenda que tenha um per-
fil ambiental da qual discordamos, ela é uma 
agenda antiambiental para o Brasil. Ataca as 
regras em vigor, persegue os servidores, esti-
mula os madeireiros e as mineradoras a avan-
çar com seus crimes, desmoraliza e acusa as 
organizações da sociedade civil.

Destacamos a participação no Grupo de 
Trabalho que vem discutindo a Nova Lei Geral 
do Licenciamento Ambiental, desde uma pers-
pectiva que enfrenta a flexibilização expressa 
especialmente na modalidade de autolicencia-
mento dos empreendimentos. A partir deste 
GT, realizamos um seminário no Rio de Janeiro 
com autoridades, especialistas e movimentos 
socioambientais e elaboramos um relatório al-
ternativo ao PL apresentado pelo coordenador 
do Grupo de Trabalho. 

Protocolamos também, junto à bancada 
do PSOL, um conjunto de requerimentos de 
informação relacionados ao tema, com desta-
que para aqueles que buscavam informações 
acerca das queimadas na Amazônia e também 
nas mudanças relativas ao Fundo Amazônia e 
para a abertura das terras indígenas para ex-
ploração minerária.

Atuamos também tentando frear os des-
mandos do governo, apresentando Projetos 
de Decreto Legislativo para sustar iniciativas 
antiambientais do ministro contra o Meio Am-
biente, Ricardo Salles. Por exemplo, buscando 
sustar o Decreto que dispõe sobre as infrações 
e sanções administrativas ao Meio Ambiente 

apresentado por Bolsonaro.
Por fim, mas não menos importante, 

acompanhamos de perto os conflitos socio-
ambientais no estado do Rio de Janeiro, visi-
tando, conhecendo as dificuldades e oficiando 
às autoridades competentes para garantir os 
direitos de comunidades indígenas, caiçaras 
e quilombolas, acompanhando a resistência 
dos agricultores atingidos pelo Porto do Açu, 
apoiando a luta por reforma agroecológica, 
participando das manifestações contra as mu-
danças climáticas. 

Foi um ano muito difícil, mas de muita atu-
ação junto à Frente Parlamentar Ambientalista 
mantendo hasteadas as bandeiras socioam-
bientais, dos povos do campo, da cidade e da 
floresta, na perspectiva de construção de uma 
sociedade de bem-viver.

Taliria Petrone
Deputada Federal (PSOL-RJ)

BEM-VIVER

CONSTRUINDO 
UMA SOCIEDADE DE
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CAÇA
tuições e infográficos nas mídias sociais. Mas 
ainda sentíamos falta de informações sobre a 
tramitação em Brasília, os riscos reais e manei-
ras de mitigá-los. Planejamos algumas viagens à 
capital e logo na primeira visita, com total apoio 
da Frente Parlamentar Ambientalista, pudemos 
identificar instituições parceiras, parlamenta-
res engajados com a causa e questões técnicas 
que norteariam nossa estratégia a partir dali. Na 
sequência, a secretaria da Frente nos conectou 
com a assessoria de parlamentares para que 
gerássemos insumos para emendas, destaques 
e comunicação com a sociedade civil. Também 
tivemos acesso a pessoas com capacidade téc-
nica para revisar as notas e recomendações que 
estávamos produzindo.

Conseguimos, afinal, ao longo desse pro-
cesso marcado por algumas reviravoltas, sen-
sibilizar a sociedade e organizações a respeito 
da gravidade do tema e prover insumos rele-
vantes aos parlamentares que fizeram a dife-
rença e conseguiram mudar o texto original, 
removendo alguns absurdos e mitigando o 
risco à caça de silvestres. Entendemos ao final 
dessa empreitada que é possível coordenar as 
vocações e conhecimento das organizações 
da sociedade civil com o processo legislativo 
e articulação política em Brasília e também a 
importância de uma plataforma como a Fren-
te Ambientalista, que organize a agenda e dê 
subsídios àqueles que querem fazer a diferen-
ça. Fica nosso profundo agradecimento pelo 
apoio à conservação da Fauna Brasileira e o de-
sejo de apoiar o fortalecimento da Frente.

Leonardo Gomes
Onçafari

TODOS CONTRA A

Represento duas organizações, o Instituto 
SOS Pantanal e a Associação Onçafari, e 
dentre nossas atividades temos a prática 

do Ecoturismo. Estamos sempre monitorando a 
reintrodução de animais, Educação Ambiental, 
inclusão social, uso do solo e articulação local, 
entre outros temas. A prática do Advocacy em 
Brasília não é atualmente uma atividade na qual 
temos experiência, mas ao percebermos a ame-
aça à fauna silvestre trazida pelo PL 3723, que 
inicialmente tratava de registro e comercializa-
ção de armas de fogo, bem como as novas re-
gras aplicadas aos Colecionadores, Atiradores e 
Caçadores (CAC´s), começamos a nos mobilizar. 

Reunimos um grupo de organizações que 
estavam sensibilizadas com o tema: Onçafa-
ri, SOS Pantanal, Rede Pró-UC, Freeland Brasil, 
WWF-Brasil, Aliança Pró-Biodiversidade, Onças 
do Rio Negro, Ampara Silvestre e Todos Contra 
a Caça e iniciamos uma mobilização online com 
notas técnicas assinadas por mais de 100 insti-

Frente Parlamentar Ambientalista   |   9
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Nosso solo, água e alimentos estão enve-
nenados em decorrência do modelo do 
agronegócio, que funciona com a terra 

nas mãos de poucos, uso intensivo de maqui-
nários e extrema dependência de fertilizantes 
químicos, sementes transgênicas e agrotóxicos.  

O governo Bolsonaro quer acabar com o 
povo. Ao mesmo tempo em que o Ministério 
da Agricultura aprovou o registro de 410 agro-
tóxicos (até o mês de novembro de 2019), a 
Anvisa e o Ministério da Saúde promoveram 
uma mudança de classificação, fazendo com 
que substâncias até então consideradas ex-
tremamente tóxicas passassem a ser pouco 
tóxicas, ou improváveis de causar danos agu-
dos. Já o Ministério do Meio Ambiente serve 
ao agronegócio quando se exime de suas res-
ponsabilidades e já coloca em prática prerro-
gativas do Pacote do Veneno (PL 6299/2002) 
que ainda nem foi aprovado na Câmara dos 
Deputados. 

No Congresso, o conflito de interesses que 

AGROTÓXICO MATA
alcança vários parlamentares ligados ao agro-
negócio torna difícil a conquista da Política 
Nacional de Redução de Agrotóxicos – PNARA 
(PL 6670/2016). O avanço vem dos estados e 
municípios: existem diversos exemplos de re-
sistência como os projetos de lei para instituir 
a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos 
(BA, CE, TO, GO, SP, PR, SC e RS), a lei que acaba 
com a pulverização aérea no Ceará, ou a que 
institui uma Zona Livre de agrotóxicos em Flo-
rianópolis (SC). 

É preciso decidir entre a ganância do di-
nheiro e a saúde da população. Mais de 1,7 
milhões de pessoas já assinaram a plataforma 
Chega de Agrotóxicos pedindo a aprovação 
da PNARA e a reprovação do Pacote do Vene-
no. A sociedade já tomou sua decisão, e ela é 
evidentemente contra os agrotóxicos e a fa-
vor da vida.

Campanha Permanente Contra os 
Agrotóxicos e Pela Vida
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No ano em que vivenciamos incêndios e 
queimadas sem precedentes na Amazô-
nia e no Pantanal; em que constatamos 

uma tragédia ambiental assustadora que polui 
nosso mar e a costa brasileira; em que o des-
matamento atinge níveis alarmantes; em que o 
garimpo destrói os leitos de muitos dos nossos 
rios e contamina suas águas; em que o gover-
no federal trata a natureza com tanto desprezo; 
em que o Executivo enfraquece o trabalho de 
fiscalização de órgãos públicos como IBAMA e 
ICMBIO, nós, membros da Frente Parlamentar 
Ambientalista do Senado Federal, proclama-
mos a todos os cidadãos: essa marcha da in-
sensatez não pode continuar.

O Brasil precisa crescer, plantar, produzir e ge-
rar trabalho, renda e riqueza. Porém, sem a destrui-
ção de recursos naturais que possa colocar em ris-
co as gerações presentes e, principalmente, as do 
futuro. Nossa missão é preservar o meio ambiente 
e garantir o desenvolvimento sustentável. 

É HORA DE DIZER NÃO À 

MARCHA DA INSENSATEZ
E nossos instrumentos de ação são os prima-

dos científicos, o diálogo, o debate, o convenci-
mento, denúncias e proposições legislativas, por 
meio de projetos, resoluções e emendas. Sempre 
em colaboração com outras entidades brasileiras 
e, também, com organismos internacionais que 
atuam na proteção ambiental.  

Em outubro, como parte dessa estratégia, 
a Frente promoveu um primeiro debate para 
discutir a Reforma Tributária como meio in-
dispensável à promoção da sustentabilidade. 
Outros eventos e iniciativas virão e, nessa pers-
pectiva, contamos com o apoio dos parlamen-
tares, da sociedade e dos cidadãos.

Eliziane Gama
Senadora (PPS-MA) e 
coordenadora da 
Frente Parlamentar 
Ambientalistano no 
Senado Federal
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Em abril, um parecer técnico do Ibama 
pedia a exclusão da proposta de leiloar 
blocos exploratórios de petróleo nas pro-

ximidades do Parque Nacional Marinho dos 
Abrolhos, no litoral Sul da Bahia, Desde então, 
a plataforma Change.org, de petições e abaixo-
-assinados online, hospedou uma campanha 
promovida pela ativista ambiental Tamires Al-
cântara. A campanha recebeu o apoio da Co-
nexão Abrolhos, integrada pelas organizações 
Conservação Internacional, Oceana, Rare, SOS 
Mata Atlântica, WWF-Brasil e pelo grupo Liga 
das Mulheres pelos Oceanos.

Em 9 de outubro a ativista ambiental Ta-
mires Alcântara e seis grandes organizações 
que formam a Conexão Abrolhos foram rece-
bidos pelo coordenador da Frente Parlamen-
tar Ambientalista, o deputado federal Nilto 
Tatto (PT-SP); o presidente da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (CMADS) da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Agostinho (PSB-SP), Alessandro Molon 
(PSB-RJ), líder da oposição na Casa, e o sena-
dor Fabiano Contarato (Rede-ES), presidente 
da Comissão de Meio Ambiente do Senado 
Federal. No Ministério Público Federal, a mo-
bilização foi entregue aos procuradores Nico-
lao Dino de Castro e Costa Neto e Daniel Cesar 
Azeredo Avelino, membros da 4ª Câmara do 

Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Foram 
entregues 1,1 milhão de assinaturas contra a 
inclusão de blocos.

O advogado da WWF-Brasil, Rafael Giova-
nelli, enfatizou a ameaça ambiental sob qual 
está Abrolhos, área com a mais rica biodiversi-
dade do Atlântico Sul e que tem mais de 1.300 
espécies marinhas, sendo 45 consideradas 
ameaçadas, além de uma grande área de reci-
fes costeiros e manguezais.

O objetivo da ação foi impedir o leilão dos 
blocos de petróleo chamando atenção aos ris-
cos que essa exploração causaria aos povos in-
dígenas, quilombolas e ribeirinhos em caso de 
derramamento de óleo na região. O grupo ten-
tou entregar as petições ao ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, que se comprometeu 
a recebê-las, porém, na saída da audiência se 
recusou e foi embora, blindado por seguranças 
e assessores. Após muita insistência, um asses-
sor do ministro aceitou receber as assinaturas.

O governo afirmou que os blocos estão 
distantes do parque e que não há riscos am-
bientais. Alegou ainda que a retirada desses 
blocos da rodada causaria enorme prejuízo fi-
nanceiro ao País. Felizmente, devido à pressão 
popular e receio de judicialização dos proces-
sos de aquisição dos blocos, não houve investi-
dores interessados.

ABROLHOS
ATO CONTRA O LEILÃO DE
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Desde que a Câmara dos Deputados re-
tomou suas atividades pós-recesso, a 
Frente Parlamentar Ambientalista está 

empenhada em trabalhar pela aprovação da 
lei do mar, o PL 6.969/2013.

Após sucessivas discussões, o texto foi 
aprimorado com contribuições de diversos 
setores e partidos. Dos instrumentos previstos 
no PL 6.969/2013 cabe destacar, inicialmente, 
o Planejamento Espacial Marinho, sendo que a 
proposição prevê um plano de âmbito nacio-
nal e também os planos regionais. O plano na-
cional assim como os planos regionais devem 
conter ações de monitoramento, avaliação e 
controle da qualidade ambiental dos ecossis-
temas e recursos marinhos e dos impactos so-
bre eles decorrentes das principais atividades 
econômicas relacionadas ao Bioma Marinho.

Como a maior parte da legislação ambiental 
brasileira foi discutida e pensada para os ambien-
tes terrestres, o PL 6.969/2013 possui caráter es-
trutural e principiológico, sendo que estabelece 
conceitos importantes para a gestão costeira e 
marinha, modernizando o arcabouço existente 
apresentando princípios como: poluidor-pa-
gador e usuário-pagador; protetor-recebedor 
e provedor-recebedor; precaução; prevenção;  
transparência e participação social; gestão e res-
ponsabilidade compartilhadas entre poder pú-
blico e sociedade; princípio da integração e prin-
cípio do desenvolvimento sustentável.

Esse é o objetivo geral da lei do mar: promo-
ver o uso equitativo, eficiente, compartilhado e 
sustentável dos recursos e ecossistemas mari-
nhos e garantir a conservação da biodiversida-
de marinha e de espaços territoriais marinhos 
especialmente protegidos para o desenvolvi-
mento sustentável, o desenvolvimento científi-
co e tecnológico e a manutenção e melhoria da 
qualidade e integridade do ambiente marinho 
brasileiro. A lei ainda, se aprovada, irá determi-
nar que se use o melhor do conhecimento cien-
tífico disponível para informar as decisões que 
afetam o oceano e as zonas costeiras; estabele-
ce o planejamento espacial marinho e costeiro 
e a gestão adaptativa e ecossistêmica e ainda 
buscar mecanismos para responder às mudan-
ças climáticas e a acidificação dos oceanos.

Leandra Gonçalves
Pesquisadora do Instituto Oceanográfico 
da Universidade de São Paulo

“LEI DO MAR”?

POR QUE É
IMPORTANTE APROVAR A 
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O aumento do desmatamento da Amazô-
nia durante o primeiro ano da gestão de 
Jair Bolsonaro é o resultado alarmante de 

uma série de causas, que tem no atual ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Sales, o fator que fal-
tava para transformar os índices de devastação 
da maior floresta tropical do mundo em motivo 
de forte preocupação para ambientalistas brasi-
leiros e para a comunidade internacional. 

Os números, que nos últimos anos já eram 
motivo de alerta, se transformaram numa ver-
dadeira ameaça para o futuro da Amazônia. Se 
considerados os primeiros nove meses 
de 2019, o desmatamento au-
mentou 92,7% em compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Foi um 
crescimento de 4.075 
km2 para 7.854 km2 em 
área desmatada.

Os dados são do 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais 
(Inpe), que em agosto 
teve o seu então diretor, 
Ricardo Galvão, demitido 
após entrar em rota de colisão 
com o Palácio do Planalto. Galvão 
desagradou o presidente Jair Bolsonaro 
após o Instituto alertar que o crescimento do 
desmatamento da Amazônia estava acima do 
padrão registrado nos últimos anos. 

De acordo com o líder da Oposição na Câ-
mara, o deputado federal Alessandro Molon 
(PSB-RJ), este resultado é consequência de uma 
junção de fatores. “De um lado, se tem um go-
verno omisso que não apenas se recusa a apre-
sentar um programa que vise à preservação e à 
recuperação da Amazônia, mas desarticula toda 

a governança de proteção do bioma. De outro 
lado, madeireiros e garimpeiros enxergam no 
governo de Bolsonaro uma oportunidade única 
para extrair o máximo das terras brasileiras da 
forma mais irresponsável possível”, avalia o líder, 
para quem o resultado “é uma catástrofe”.

Na opinião de Molon, o governo de Jair 
Bolsonaro também falha ao desprezar os re-
cursos destinados ao Fundo Amazônia. De 
acordo com o líder, este dinheiro é funda-
mental para dar suporte aos estados na pre-
servação da floresta e no combate a incêndios 

na região. “O país enfrenta uma forte 
crise fiscal. Abrir mão de um re-

curso bilionário por mero 
capricho significa colocar 

preferências pessoais à 
frente dos interesses da 
nação”, critica.

Molon também 
avalia que o governo 
erra em não reconhe-
cer a grave situação das 

nossas florestas. O líder 
cobra a formulação, com 

urgência, de um plano para 
a redução do desmatamento 

e para a recuperação e uso sus-
tentável dos recursos do nosso bioma. 

“A Amazônia é o nosso maior patrimônio. Te-
mos que desenvolvê-la com responsabilidade 
e respeito às comunidades tradicionais. Esta é 
a melhor forma de mantê-la em pé, garantin-
do um futuro próspero para as próximas gera-
ções”, complementa o líder.

Alessandro Molon
Deputado Federal (PSB-RJ) e líder da 
Oposição na Câmara dos Deputados

FUTURO PRÓSPERO 

A FLORESTA
EM PÉ GARANTE O 
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O papel indispensável dos catadores de 
materiais recicláveis para lidar com o de-
safio dos resíduos sólidos no Brasil foi um 

dos temas centrais do evento de lançamento da 
primeira edição do Anuário da Reciclagem 2017-
2018. A publicação, produzida pela Associação 
Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais 
Recicláveis (ANCAT) e pela Pragma Soluções Sus-
tentáveis, em parceria com a LCA Consultores, re-
úne dados que traduzem o impacto positivo do 
trabalho realizado pelos catadores na economia 
brasileira e no meio ambiente.

O lançamento ocorreu em 7 de agosto no 
Salão Nobre do Congresso Nacional, oportuni-
dade em que catadores de materiais recicláveis 
dividissem o espaço de fala com parlamenta-
res, membros da indústria e de Organizações 
Não-Governamentais. Na sua primeira edição, 
o Anuário analisa informações coletadas nos 
anos de 2017 e 2018 junto a uma amostra 
representativa de 260 organizações de cata-
dores. O Anuário surge como um documento 
destinado a analisar e consolidar informações 
sobre a cadeia da reciclagem no Brasil. 

São parceiros também no lançamento do 
Anuário a Iniciativa Regional pela Reciclagem 

RECICLAGEM

ANUÁRIO REFORÇA PROTAGONISMO 
DOS CATADORES NO MERCADO DA

– IRR, a Coca-Cola Brasil, a Cervejaria Ambev, 
o Compro- misso Empresarial pela Recicla-
gem – CEMPRE, o Observatório da Reciclagem 
Inclusiva – ORIS e o Movimento Nacional dos 
Catadores. 

O presidente do Compromisso Empresa-
rial pela Reciclagem (Cempre), Victor Bicca, que 
também é diretor de relações Institucionais da 
Coca-Cola Brasil, destacou a necessidade de 
compromisso por parte da indústria. “Se não ti-
vermos um esforço conjunto, não iremos che-
gar lá. Não acredito que teremos um modelo 
único que vai resolver a questão dos resíduos 
sólidos no Brasil. Por isso o papel fundamental 
dos catadores”.
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A Frente Parlamentar Ambientalista e a Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável receberam da organi-

zação Avaaz e das crianças do Colégio Arvense 
de Brasília mais de 1,1 milhão de assinaturas 
exigindo que o Congresso Nacional tome me-
didas para acabar com o desmatamento ilegal 
na Amazônia. Após o ato de entrega na Câmara, 
a petição viralizou nas redes sociais e chegou a 
quase 2.5 milhões de assinaturas. 

Com a intenção de medir as percepções 
da população brasileira sobre a Amazônia, a 
Avaaz divulgou os resultados de duas pesqui-
sas inéditas realizadas em parceria com Ibope 
e o Instituto Demodata. Apesar da presunção 
geral de que o tema da Amazônia gera diver-
gência entre conservadores e progressistas, as 
pesquisas revelam que tanto parlamentares 
quanto eleitores de espectros políticos opos-
tos concordam em uma coisa: a Amazônia é 
motivo de orgulho nacional e preservá-la é 
fundamental para nossa identidade e a saúde 

do meio ambiente do Brasil e 
do mundo.

Cerca de 90% dos eleito-
res querem que o presidente 
Jair Bolsonaro e o Congresso 
Nacional intensifiquem as 
ações contra o desmatamen-
to na Amazônia. Para 88% 
dos entrevistados, o desma-
tamento ilegal na floresta 
amazônica é preocupante. 
Entre os ouvidos, 84% disse-
ram concordar totalmente 
que preservar a Amazônia é 
essencial para a identidade 
do Brasil.

Em paralelo, com o au-
xílio do Instituto Demodata, a Avaaz reali-
zou levantamento similar junto a parlamen-
tares de todos os partidos e descobriu um 
consenso semelhante: 93% dos deputados 
consultados concordam que a Amazônia de-
veria ser preservada, e 80% dos deputados 
da Frente Parlamentar Agropecuária entre-
vistados acreditam que o desmatamento da 
Amazônia está prejudicando os negócios e a 
imagem do Brasil.

Para proteger a Amazônia (e toda a vida 
que ela sustém), não devemos nos perder em 
manchetes sensacionalistas e divisivas. No fi-
nal, a verdade sempre prevalece — e ela pode 
ser mais consensual e simples do que imagina-
mos. O resultado das duas pesquisas e da mo-
bilização da Avaaz mostra que os parlamenta-
res devem atender o desejo do povo brasileiro 
de defender a Amazônia.

Diego Casaes
Coordenador Sênior da Avaaz

1,1 MILHÃO
DE ASSINATURAS EM 
DEFESA DA AMAZÔNIA
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O governo Bolsonaro tem se dedicado a 
destruir o Meio Ambiente. Técnicos e fun-
cionários da pasta denunciaram diversas 

vezes na imprensa que as atividades de fiscaliza-
ção foram paralisadas, a articulação com outros 
ministérios e até mesmo com o Exército está difi-
cultada e os dados de transparência do governo 
dão conta de uma redução de 20% no número 
de servidores. Os resultados não poderiam ser 
mais trágicos: os dados do Inpe divulgados re-
centemente mostram que o desmatamento da 
Amazônia bateu recordes. A área desmatada é 
a maior dos últimos 10 anos, e o aumento, de 
29,5% em 12 meses, o maior das duas últimas dé-
cadas. Foram destruídos 9.762 quilômetros qua-
drados de floresta, consolidando o terceiro maior 
aumento da história do Brasil, perdendo apenas 
para os anos de 1995 e 1998.

Não é apenas a desestruturação do minis-
tério que colabora na destruição do Meio Am-
biente. Os discursos de Bolsonaro são verdadei-
ras autorizações para os desmatadores iniciarem 
processos de queimadas propositais com a ex-
pectativa de não serem punidos. Isso custará caro 
ao Brasil. Os danos aos nossos ecossistemas vão 
alcançando o ponto de não retorno e, no que se 
refere especificamente à Amazônia, aumentam 
os riscos de sua savanização permanente. A si-
tuação, além de agravar o aquecimento global e 
a emergência climática que vivemos no mundo, 

compromete o futuro de todo o sistema produti-
vo de alimentos no Brasil. 

A Comissão do Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, preocupada com esta situ-
ação, aprovou a Proposta de Fiscalização e Con-
trole (PFC) 27/2019 apresentada pelo deputado 
Nilto Tatto (PT-SP) e relatada por mim. Na prática, 
significa que a comissão passa a instaurar um gru-
po que irá analisar a atuação do ministro Ricardo 
Salles e subordinados a ele frente às queimadas 
criminosas na Amazônia e ao aumento do desma-
tamento. Se os deputados entenderem que Salles 
foi negligente ao lidar com os desastres, o colegia-
do pode solicitar o afastamento dele ao Ministério 
Público por crime de responsabilidade, improbi-
dade administrativa e outros crimes relacionados.

O PFC pode ainda focar atenções no moni-
toramento e na fiscalização do desmatamento 
em todos os demais biomas do país, especial-
mente diante da atual crise de incêndios flores-
tais que assola o país, dando um parecer sobre 
a incapacidade do poder público em desenvol-
ver atividades efetivas de comando e contro-
le para conter a crise, em consonância com o 
poder que a tutela administrativa do meio am-
biente confere à Administração Pública.

O relatório preliminar que apresentei pon-
tua os objetivos da PFC, estima o prazo de 180 
dias para conclusão dos trabalhos e descreve 
os procedimentos que devem ser adotados. Os 
deputados deverão fazer uma avaliação dos 
estragos, analisar o orçamento previsto e exe-
cutado para prevenção e combate às chamas 
e ouvir órgãos públicos e sociedade civil para 
propor soluções ao problema. Visitas in loco 
aos locais afetados, visitas técnicas aos órgãos 
de fiscalização e pedidos de análise de dados 
históricos também estão sendo realizadas.

Fernanda Melchionna
Deputada Federal (PSOL-RS)

DESMATAMENTO
PFC PARA INVESTIGAR 
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ZONEAMENTO ECOLÓGICO 
ECONÔMICO EM PROL DO PANTANAL 

A revogação do decreto que instituiu o 
Zoneamento Agroecológico da Cana-de-
-Açúcar com a justificativa de simplificar 

e desburocratizar viabiliza o plantio da cultura 
na Amazônia e Pantanal. O zoneamento é uma 
importante ferramenta de planejamento, re-
sultado de um amplo debate dos diversos seg-
mentos da sociedade interessados no tema que 
foi construído a partir de informações técnicas.

Participaram da elaboração e validação do 
zoneamento as entidades que representam as 
unidades de produção de álcool e açúcar. A revo-
gação do decreto é equivocada e propiciará da-
nos ambientais para o Brasil, mas será ainda mais 
danoso para a economia do setor, que ao longo 
dos últimos anos construiu uma imagem de pro-
dução sustentável que contribuiu para a inserção 
dos produtos no mercado internacional.

O governo ao seguir na contramão de polí-
ticas públicas de desenvolvimento sustentável, 
desqualifica uma ferramenta de planejamento 
importante para orientar o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental do País. A revo-
gação é contrária aos programas que o setor 
buscou estabelecer nos últimos anos. A produ-
ção de álcool e açúcar criou a imagem de sus-
tentabilidade a partir do zoneamento em 2009 
e no ano de 2011 conseguiu a certificação de 

boas práticas. Por que revogar o Zoneamento 
Agroecológico da Cana-de-Açúcar?

No passado, a possibilidade de construção 
de uma grande usina no município de Miranda 
gerou uma grande mobilização no Mato Gros-
so do Sul resultando na Lei Estadual 328/82 
que proíbe a instalação de destilaria de álcool 
e usinas de açúcar na área do Pantanal Sul-Ma-
to-Grossense. Esta proteção foi estendida, por 
meio da Resolução n°001/85 do Conama, para 
a região da Bacia do Alto Paraguai nos estados 
de MT e MS, e condicionou a elaboração do Zo-
neamento Ecológico-Econômico.

Cabe ao parlamentar agir em defesa do de-
senvolvimento do País por meio da elaboração 
de políticas públicas que viabilizem a imple-
mentação das atividades econômicas em con-
formidade com a capacidade de suporte dos 
ambientes onde serão instaladas. Amazônia e 
Pantanal são áreas sensíveis, que contribuem 
para manutenção das chuvas no País, tão ne-
cessárias à produção agropecuária. Neste caso, 
o zoneamento é uma ferramenta que contribui 
significativamente para o planejamento e é dis-
to que o Brasil precisa: planejamento.

Felipe Dias
Diretor-executivo da SOS Pantanal



Frente Parlamentar Ambientalista   |   19

Em novembro barrei a caça desenfreada 
de animais silvestres, ao aprovar uma 
alteração ao projeto de lei 3.723/19 do 

Executivo, que trata sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição. 
A alteração proposta e anexada ao texto atra-
vés do acordo fez ficar explícito que o registro 
de armas não acarreta autorização automáti-
ca para o exercício da atividade da caça. 

Há vários meses, venho denunciando o 
que considera serem subterfúgios legislativos 
para mascarar liberações à caça de animais 
silvestres inseridas em legislação referente a 
posse e porte de armas. O correto seria que 
o texto do projeto abordasse exclusivamen-
te posse, porte e registro de armas, e, em 
um projeto completamente distinto, depois 
tentassem passar qualquer proposição refe-
rente à caça. Como bem indica uma pesquisa 
recente realizada pelo Ibope, encomendada 
pela organização WWF-Brasil, 93% da popu-
lação é contra a legalização da caça no Brasil. 

Felizmente, com esta alteração acordada 
junto a outros parlamentares e ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, conseguimos im-
pedir a autorização automática para a caça 
mediante o registro, mas ainda há pelo me-
nos outros três projetos tramitando no Con-

gresso que visam regulamentar 
e banalizar a caça no Brasil. 
Contamos com o apoio dos 
protetores e simpatizantes 
da Causa Animal, bem como 
com o brilhante trabalho de-

sempenhado pela Frente 
Parlamentar Ambien-
talista para barrarmos 
estas novas afrontas 
contra os animais.

LUTA CONTRA A CAÇA 
DESENFREADA DE ANIMAIS

No mesmo dia, levei mais de 800 mil assi-
naturas de pessoas, organizações e entidades 
contrárias à legalização da caça de animais no 
território nacional. 

PENA DE RECLUSÃO PARA 
CRIMES DE MAUS-TRATOS 
CONTRA OS ANIMAIS

Outra iniciativa importante na defe-
sa dos animais foi a criação de Comissão 
Especial foi criada para debater o Projeto 
de Lei 1.095/19. A proposição busca au-
mentar a pena do crime de maus-tratos 
contra os animais para reclusão (prisão) 
de um a quatro anos. Hoje a legislação 
prevê detenção de apenas três meses a 
um ano, o que acaba por ser convertida 
em penas alternativas, como pagamento 
de cestas básicas. É inadmissível o cená-
rio de completa impunidade que vive-
mos no momento, Até quando os animais 
continuarão a sofrer, e não poderemos 
agir de forma efetiva, por que vivemos 
a legislação da impunidade? É absoluta-
mente inadmissível que os malfeitores 
covardes que praticam maus-tratos aos 
animais, quando levados às delegacias, 
saiam impunes pela porta da frente, de-
safiando o poder público, nós protetores 
dos animais e a própria sociedade.

Fred Costa 
Deputado Federal (Patriota-MG) e líder do 
partido na Câmara dos Deputados



20   |   Frente Parlamentar Ambientalista

Neste ano em que a nova legislatura no 
Congresso Nacional teve a maior renova-
ção da história recente, após uma cam-

panha eleitoral altamente polarizada, em que 
a pauta socioambiental foi um dos principais 
combustíveis para embates, a Frente Parlamen-
tar Ambientalista se reorganizou e manteve 
seu relevante e necessário papel como espaço 
de representação da sociedade civil junto ao 
poder público. Temos uma Frente Parlamentar 
que continua forte, principalmente diante de 
um dos cenários mais desafiadores à agenda 
socioambiental brasileira nas últimas décadas. 

Este foi um ano em que o desmatamento 
das nossas florestas avançou como há muito 
não ocorria - e em todos os biomas. Foi tam-
bém o ano do maior desastre ambiental da his-
tória do nosso litoral, resultado do vazamento 
de óleo que continua com muitas perguntas 
a serem respondidas e longe de ter seus im-
pactos calculados. E foi também o ano em que 
nosso Sistema Ambiental sofreu um dos seus 
maiores golpes desde a redemocratização, um 
completo desmonte, com perdas de re-
cursos e quadros técnicos em todas as 
instâncias.  Frente a tudo isso, assisti-
mos um Executivo inerte, quando não 
complacente ou corresponsável por 
esses problemas, e que não responde 
nem a tempo, tampouco de forma ade-
quada, a essas questões que assolam a 
sociedade brasileira. 

É exatamente nesse con-
texto que a Frente Parla-
mentar Ambientalista tem 
mostrado como o Poder 
Legislativo, trabalhando 
em parceria com a so-
ciedade civil, tem um 

FRENTE ÀS AMEAÇAS

SOCIEDADE CIVIL E PODER 
LEGISLATIVO JUNTOS, E FORTES, 

papel fundamental em cobrar, monitorar, pro-
por soluções ou até mesmo enfrentar decisões 
equivocadas do governo federal nessa agenda. 
Por exemplo, foram inúmeras as audiências pú-
blicas promovidas pela Frente no Congresso 
durante o ano, muitas delas com o Ministério do 
Meio Ambiente convocado para prestar esclare-
cimentos ou apresentar saídas, com transparên-
cia, para as questões colocadas. 

Essa atuação tem servido ainda de modelo 
para as Frentes Parlamentares Estaduais, que re-
produziram esses movimentos e debateram re-
gionalmente temas necessários em seus estados, 
mas sempre em sintonia à agenda nacional. O 
que deve inspirar no próximo ano, em que acon-
tecem eleições municipais no país, plataformas 
que proponham o mesmo modelo de organiza-
ção em Câmaras de Vereadores, estimuladas pe-
los parlamentares federais que possam levar esse 
exemplo a seus candidatos e suas candidatas.  

No fim, em um ano imerso em tantas turbu-
lências, a Frente Parlamentar Ambientalista tem 
se fortalecido como um espaço de mobilização, 

resistência e pressão, com a presença de 
movimentos sociais, cientistas, ativistas, 

lideranças indígenas, quilombolas e 
cidadãos, que anseiam por um Brasil 
mais justo, por novos horizontes e 
um novo rumo. E, sem dúvidas, é a 

presença permanente da sociedade 
civil que faz da Frente esse im-

portante catalisador das 
pautas de real interesse 
nacional.

Mario Mantovani
Diretor de Políticas 
Públicas da Fundação 
SOS Mata Atlântica
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O debate sobre a Amazônia em 2019 foi 
marcado por uma mobilização inter-
nacional no meio do ano, quando um 

pico de queimadas e incêndios florestais foi re-
gistrado na região. Após a chegada da fumaça 
decorrente do fogo à cidade de São Paulo, em 
agosto, transformando dia em noite, todos os 
holofotes se voltaram para o que acontecia ali.

Não foi à toa. De janeiro a meados de agos-
to, o número de focos de calor registrados na 
Amazônia foi 60% mais alto do que o registra-
do nos três anos anteriores, provocando pro-
blemas no campo e nas cidades, onde a baixa 
qualidade do ar levou a população aos postos 
de saúde. Segundo análise do IPAM (Institu-
to de Pesquisa Ambiental da Amazônia), 33% 
dos focos estavam em propriedade privadas e 
30%, em terras não-designadas.

O fogo na Amazônia não ocorre de forma 
espontânea. Sendo uma floresta tropical úmida, 
ele precisa de seca, material inflamável e uma 
fonte de ignição. Só que 2019 não foi um ano es-
pecialmente seco. O que explica o pico de fogo 
é a quantidade alta de madeira para queimar: 
o Deter, sistema do INPE de detecção do des-
matamento em tempo real, mostrou uma taxa 
elevada de derrubada no primeiro semestre, e a 
correlação entre municípios que mais desmata-
ram e aqueles que mais queimaram era direta.

Antes mesmo de a nuvem de fumaça che-
gar a São Paulo, alertas do perigo foram dados 
pela sociedade civil, academia, imprensa e 
membros do Congresso. O Executivo, contudo, 
tomou atitudes somente após a situação virar 
manchete de todo o mundo. 

Uma operação de Garantia de Lei e Ordem 
(GLO) atuou a partir do fim de agosto, para in-
vestigar e controlar as queimadas ilegais, e o 
Decreto 9.992/2019, da mesma época, proibiu 

o uso do fogo na zona rural. As ações tiveram 
efeito, e os focos caíram em setembro e outu-
bro a níveis observados em anos anteriores, re-
forçando a importância das ações de comando 
e controle para coibir a destruição da floresta.

Contudo, o fogo não é um elemento isola-
do, e sim parte de uma história de destruição. Ele 
precisa de material combustível para existir, e os 
sinais são preocupantes para o próximo ano.

O desmatamento registrado entre agosto 
de 2018 e julho de 2019 na Amazônia chegou 
a 9.762 quilômetros quadrados, um aumento 
de quase 30% em relação ao ano anterior e a 
maior taxa desde 2008. A maior parte é grila-
gem: 35% em terras não-designadas e sem in-
formação, também segundo o IPAM. O índice 
é semelhante de anos anteriores, porém com 
uma tendência de alta somente nas florestas 
não designadas: 27% do desmatamento total 
em 2019, comparado com 23% em 2018. 

Áreas onde houve desmatamento em 
2019 ainda não queimaram. Quem derruba 
quer limpar e usar a terra. Em algum momen-
to, esse fogo aparecerá. Sem indicações claras 
de mais apoio à fiscalização por parte do poder 
público, e com anistias à ilegalidade na forma 
de medidas provisórias e projetos de lei que vi-
sam à regularização fundiária na base do “libe-
rou geral”, a tendência em 2020 é 
termos mais notícias negativas 
sobre a Amazônia para povoar 
novamente as manchetes na-
cionais e internacionais.

Paulo Moutinho 
Pesquisador sênior do IPAM 
(Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia)

UMA HISTÓRIA DE DESMATAMENTO, 
FOGO E GRILAGEM

AMAZÔNIA, 2019: 
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O Prêmio Congresso em Foco, que reco-
nhece a atuação de parlamentares no 
Congresso Nacional chegou a sua 12ª 

edição em 2019, com uma grande novidade 
neste ano: a categoria Parlamentares pelo Cli-
ma e Sustentabilidade, idealizada pelo Insti-
tuto Democracia e Sustentabilidade (IDS).

Os candidatos ao prêmio foram escolhidos 
através de uma triagem inicial feita pelo IDS com 
base nas votações dos parlamentares neste ano. 
O levantamento foi elaborado com base em es-
tudos do IDS e da empresa Pulso Público de re-
lações governamentais, levando em conta o po-
sicionamento em votações na atual legislatura e 
o histórico de atuação na área ambiental. Como 
em qualquer outra categoria, só podem receber 
o prêmio parlamentares que não estejam res-
pondendo a acusações ou investigações crimi-
nais e que tenham exercido o mandato na pre-
sente legislatura por pelo menos 60 dias. Foram 
pré-selecionados 30 senadores e 178 deputados.

Após essa triagem inicial houve uma se-
gunda “votação” feita por um júri especializado 
que selecionou os mais atuantes no assunto, 
com propostas de lei, emendas parlamentares, 
discursos positivos e com ações práticas dentro 
do parlamento. O objetivo desse prêmio é dar 

12° EDIÇÃO DO PREMIO 
CONGRESSO EM FOCO 2019

visibilidade àqueles que trabalham diretamente 
pela pauta socioambiental. 

O deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) 
foi a escolha do júri como o parlamentar mais 
atuante na agenda em prol do meio ambiente 
e venceu a categoria. O segundo lugar ficou 
com o senador Fabiano Contarato (Rede-ES). 
Também foram escolhidos o senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e a deputada Joênia Wapi-
chana (Rede-RR). Os deputados Nilto Tatto (PT/
SP) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) ficaram en-
tre os 10 parlamentares mais atuantes. 

A noite de premiação aconteceu na quinta-
-feira (19/09) em Brasília e contou com a partici-
pação de Ricardo Young, presidente do IDS, e de 
André Lima, coordenador do projeto #RADAR-
Clima&Sustentabilidade do IDS.
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O Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) vai se tornando realidade. Com 
parecer favorável de minha autoria, 

aprovamos na Câmara dos Deputados o Proje-
to de Lei nº 312, de 2015, proposto pelo depu-
tado Rubens Bueno. A proposta foi ao Senado 
Federal para apreciação e votação.  

Essa legislação abre caminho para que se 
reconheçam boas práticas ambientais e que 
sejam assim remuneradas. Meu parecer, apre-
sentado em plenário, incorporou alterações 
propostas na Comissão de Agricultura e na 
Comissão de Meio Ambiente, demonstrando 
mais uma vez ser totalmente possível, além de 
necessário, que os dois temas “preservação e 
produção” caminhem juntos.

O texto aprovado foi resultado de um am-
plo acordo entre ruralistas e ambientalistas, 
dando uma resposta imediata aos países que 
insistem em acusar o Brasil de negligenciar a 
proteção de nossos recursos naturais. Nesse 
processo, é fundamental destacar a participa-
ção da Frente Parlamentar da Agropecuária, 
sempre defendendo os interesses da agricul-

PAGAMENTO DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS ESTÁ SE 
TORNANDO REALIDADE!

tura brasileira, e das ONGs ambientalistas, 
especialmente o SOS Mata Atlântica, que nos 
apoiou incondicionalmente.  

Com a aprovação deste projeto, a Câma-
ra dos Deputados contribui para a solução 
de questões ambientais importantes como 
a emissão de gases efeito estufa, o desma-
tamento ilegal, as queimadas, a poluição do 
solo e dos rios, atendendo ao anseio da so-
ciedade brasileira e dando um exemplo para 
o mundo.

O PSA já é uma realidade que fun-
ciona, portanto, precisamos avançar em 
sua aprovação no Senado Federal e sua 
regulamentação pelo Poder Executivo 
para incentivar nosso produtor rural a 
continuar produzindo sem des-
cuidar dos recursos hídricos, do 
solo e da biodiversidade, como 
é sua disposição!

Arnaldo Jardim 
Deputado Federal 
(Cidadania-SP)
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Deputado Zé Silva, geraram 9 proposições legis-
lativas, listadas no quadro abaixo.

A comissão externa mantém seus traba-
lhos em curso, exatamente para acompanhar o 
trâmite dessas proposições legislativas.

Sob a presidência da Senadora Rose de Freitas 
e relatoria do Senador Carlos Viana, a CPI do Sena-
do Federal que investigou o rompimento da bar-
ragem B1 iniciou seus trabalhos no dia 12/3/2019 
e aprovou seu relatório final em julho/2019.

Por sua vez, a CPI da Câmara dos Depu-
tados (CPIBruma) foi instalada em 25/4/2019, 
tendo sido conduzida sob a presidência do 
Deputado Júlio Delgado e a relatoria do De-
putado Rogério Correia. A CPIBruma votou seu 
relatório final em 5/11/2019, exatamente no 
quarto aniversário da tragédia de Mariana, em 
sessão que emocionou a todos. O documen-
to sugere o indiciamento das empresas Vale e 
TÜV SÜD, por crimes ambientais, e de 22 pes-
soas físicas, que poderão ser responsabilizadas 
por homicídio doloso e outros crimes.

Para saber quais os projetos aprovados na 
Comissão Especial sobre o desastre em Bruma-
dinho, veja em: 

www.frenteambiantalista.com/observatorio

Suely Araújo 
Consultora Legislativa

BRUMADINHO

A RESPOSTA DO
LEGISLATIVO AO DESASTRE DE

Com o rompimento da barragem B1 da 
Mina Córrego do Feijão, da mineradora 
Vale, cerca de 13 milhões de m3 de rejeitos 

de minério de ferro foram lançados na bacia do 
rio Paraopeba, a partir do município de Brumadi-
nho (MG), em 25/1/2019, causando um número 
de fatalidades de 270 pessoas, sendo 254 mortos 
e 16 desaparecidos. Dessa vez, a resposta do Le-
gislativo foi mais forte do que ocorreu no rompi-
mento da barragem de Fundão da mineradora 
Samarco, em Mariana (MG) no final de 2015. 

Como no rompimento anterior, a Câmara 
dos Deputados criou uma comissão externa para 
acompanhar a resposta governamental à tragé-
dia. Mas, dessa vez, a comissão externa concen-
trou-se especialmente na produção de propostas 
legislativas que possam aperfeiçoar a legislação 
afeta às atividades minerárias, tentando evitar 
que outros desastres venham a ocorrer. Os tra-
balhos da comissão externa, coordenados pelo 
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ENCONTRO DE COORDENADORES 
DE FRENTES AMBIENTALISTAS 
ESTADUAIS EM BRASÍLIA

A Frente Parlamentar Ambientalista pro-
moveu, em outubro, uma audiência 
pública na Comissão de Meio Ambien-

te e Desenvolvimento Sustentável da Câma-
ra dos Deputados que reuniu coordenadores 
de frentes parlamentares estaduais de alguns 
estados brasileiros. A iniciativa, segundo o 
deputado Nilto Tatto (PT-SP), proponente do 
evento, cumpriu o papel de troca de experi-
ências e informações. “O evento foi funda-
mental para ampliar o debate e a aplicação de 
políticas públicas que promovam o desenvol-
vimento sustentável, com inclusão e preser-
vação do ambiente, além de abrir um fórum 
importante para articulação de ações conjun-
tas”, afirma Tatto. 

Diversos temas foram mencionados na 
audiência pelos parlamentares, como o des-
matamento na Amazônia, licenciamento am-

biental, Código Florestal, Pagamento por Servi-
ços Ambientais, recursos Hídricos, Unidades de 
conservação, agrotóxicos, Pantanal e resíduos 
sólidos.

Participaram do debate os deputados 
estaduais e coordenadores das Frentes Parla-
mentares Ambientalistas da Bahia, Marcelino 
Gallo; do Ceará, Renato Roseno; do Paraná, 
Goura, e do Distrito Federal, Leandro Grass, e 
Carlos Henrique Andrade de Oliveira, repre-
sentando a Frente Ambientalista de São Paulo, 
coordenada pela deputada estadual paulista 
Marina Helou. 

Um dos compromissos firmados foi dar 
sequência aos encontros entre as frentes e a 
constituição de pautas comuns para atuação. 
2020 promete ser um ano de muita articulação 
em defesa do Meio Ambiente nas assembleias 
estaduais!!!
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A atuação contra a exportação de gado 
vivo é uma pauta constante para o Fó-
rum Animal. Em novembro, a entidade 

participou de uma audiência conciliatória na 
Justiça Federal. O objetivo foi discutir o Agra-
vo Interno apresentado pelo Fórum Animal 
depois que a Advocacia Geral da União (AGU) 
suspendeu a liminar que proibia a exportação 
de gado vivo em todo o território nacional, 
em 2018. O resultado final da audiência será 
divulgado em breve.

As condições em que os animais são 
transportados são terríveis: navios superlota-
dos e sujos, sem alimentação, hidratação ou 
assistência veterinária adequadas e alta disse-
minação de doenças. Acidentes também são 
constantes, há registros de incêndios e nau-
frágios de embarcações.

GADO VIVO 
LUTA CONSTANTE
CONTRA A EXPORTAÇÃO DE 

ENTENDA NOSSA LUTA
Em 2016, o Fórum Animal deu 

início a sua intensa campanha con-
tra esse comércio, até então des-
conhecido do público. No final de 
2017, abriu uma ação pública, com 
o advogado Ricardo Cattani, que ob-
teve liminar federal para vistoria em 
navio no Porto de Santos, cujo laudo 
atestava inúmeros indicativos com-
provando maus-tratos e violação 
do bem-estar animal, deu base para 
suspensão federal do comércio, der-
rubada pela AGU dias depois.
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NOVE EX-MINISTROS DO MEIO 
AMBIENTE VISITAM O CONGRESSO 
PARA PROPOR MEDIDAS DE 
CONTENÇÃO DA CRISE AMBIENTAL

Nove ex-ministros do Meio Ambiente se 
reuniram dia 28 de agosto no Congresso 
Nacional para pedir aos presidentes da 

Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), atenção a pautas 
pró-conservação diante da crise ambiental en-
volvendo as queimadas na região amazônica. 

Eles ressaltaram riscos e oportunida-
des socioambientais em relação à proteção 
da Amazônia e dos demais biomas brasilei-
ros decorrentes das matérias legislativas em 
tramitação, a importância de novos marcos 
legislativos necessários ao aperfeiçoamento 
das ações voltadas à proteção e ao desen-
volvimento sustentável da Amazônia e dos 
demais biomas brasileiros e recomendações 
para a elaboração de um plano emergencial 
de ações para o enfrentamento da crise am-
biental em curso, com a redução imediata do 
desmatamento e queimadas e proteção das 
populações tradicionais.

Na ocasião, eles entregaram uma carta, O 
documento é assinado por Carlos Minc, Edson 
Duarte, Gustavo Krause, Izabela Teixeira, José 
Carlos Carvalho, José Goldenberg, José Sarney 
Filho, Marina Silva e Rubens Ricupero, e enti-
dades nacionais representativas de diversos 
segmentos da sociedade, que propuseram 
uma série de medidas emergenciais: suspen-
são imediata da tramitação de todas as maté-
rias legislativas que possam, de forma direta 
ou indireta, agravar a situação ambiental no 
país; moratória ambiental para projetos de leis 
e outras iniciativas legislativas que ameacem a 
Amazônia, povos indígenas e biodiversidade, 
e a realização de audiências públicas em uma 
Comissão Especial do Congresso Nacional, com 
a participação de especialistas em proteção do 
meio ambiente, representantes das comunida-
des locais, do agronegócio e de agentes públi-
cos federais e estaduais para tratar dos temas 
fundamentais da agenda socioambiental.
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MOMENTOS 
DA FRENTE
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FEVEREIRO - 2019

27/02
Lançamento da Frente 

Parlamentar Ambientalista, 
e resultados da expedição da 

SOS Mata Atlântica à região de 
Brumadinho/MG.

MARÇO - 2019

20/03
Café da manhã em 

comemoração ao Dia Mundial 
da Água.

ABRIL - 2019

10/04
Lançamento do Programa 

Oceânico Brasileiro.

10/04
Transmissão da diretoria 

da Frente Ambientalista ao 
Deputado Nilto Tatto e debate 

das pautas prioritárias da 
agenda socioambiental.

16/04
Ato em defesa da participação 

da sociedade civil nos conselhos 
e colegiados.

JUNHO - 2019

05/06
Dia Mundial do Meio Ambiente.

AGOSTO - 2019

07/08
Lançamento do Anuário da 

Reciclagem.

14/08
Café da manhã para debater a 

“Lei Geral de Licenciamento 
Ambiental - o desafio de conciliar 

celeridade com boa gestão”.

SETEMBRO - 2019

18/09
Apresentação do relatório 
Forest “Mafias” da Human 

Rights Watch sobre violência 
e desmatamento ilegal na 

Amazônia.

OUTUBRO - 2019

09/10
Entrega da petição contra o 

leilão de petróleo de Abrolhos.

15/10
Audiência Pública com os 

Coordenadores das Frentes 
Parlamentares dos Estado.

23/10
Café da manhã para 

apresentar estudo sobre 
os subsídios dados ao 

combustíveis fósseis pelo 
Governo Federal.

30/10
Café da manhã Reforma 

Tributária e Sustentabilidade.

NOVEMBRO - 2019

12/11
Café da manhã Frentes.

12/11
Dia do Pantanal.

27/11
Apresentação das atividades 
realizadas pela Comissão de 

Meio Ambiente no ano de 
2019.
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