PANORAMA DA SEMANA
DE 1 A 5 DE JUNHO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O dep. Kim Kataguiri (DEM/SP), relator do Projeto de Lei (PL) 3729/2004 (lei geral
do licenciamento ambiental), afirmou essa semana que prevê a votação da
proposta entre os meses de agosto e setembro. A perspectiva é que o
presidente da Câmara dos Deputados (CD), dep. Rodrigo Maia (DEM/RJ), paute o
texto depois que as sessões presenciais sejam retomadas.
Segundo o relator, o texto está pronto para votação e possui os votos
necessários para a aprovação, contudo, ainda existem divergências de princípios
entre ambientalistas, ruralistas, setor econômico, Ministério da Infraestrutura e
partidos políticos. Kataguiri criticou a ausência do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) na construção do texto que vem sendo realizada e fez alusão à fala do
Ministro Salles proferida na reunião interministerial do dia 22/04.
“Não vai ter nenhuma porteira e nenhuma boiada no licenciamento ambiental, na lei
geral do licenciamento ambiental. Mesmo porque precisa ter um debate amplo e não
se arrastou por dezesseis anos à toa”.
A questão do Licenciamento por Adesão e Compromisso (LAC), que foi alvo de
debates intensos, chegou ao consenso que o limita aos empreendimentos de
baixo impacto, e concomitantemente, atribui aos conselhos a função de definir o
que é “baixo impacto”.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Na última 5ª feira (04/06), o Ministro Ricardo Salles revogou o Despacho nº
4.410/2020 que abriu brechas para o descumprimento das regras da Lei da
Mata Atlântica por anular dívidas e multas de produtores que desrespeitaram a
legislação ao ocuparem áreas de preservação ambiental. O despacho publicado
no dia 06/04 é parte evidente da “boiada” de normas infralegais*.
O Ministro Salles informou que o governo levou ao Supremo Tribunal Federal
(STF) ação para definir se as normas do Código Florestal podem ser aplicadas a
Mata Atlântica.
http://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-19.258/2020-mma-260081499
Também no dia 04/06 foi publicada a Portaria Interministerial 13378/2020,
do Ministério da Economia e do Ministério do Meio Ambiente, que autoriza o
IBAMA a contratar até 1481 profissionais para o atendimento de emergências
ambientais. Ao todo serão 40 supervisores de brigada, 1160 para brigadistas e
281 para cargos de chefes de esquadrão e chefes de brigada, divididos entre
brigada normal e especializada.
Os contratos poderão ser prorrogados pelo tempo necessário, mas não
ultrapassando dois anos.
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-13.378-de-2-dejunho-de-2020-260077951

SENADO FEDERAL: MEIO AMBIENTE

O senador Fabiano Contarato (REDE/ES), presidente da Comissão do Meio
Ambiente (CMA), realizará em seu canal no youtube o ”Junho verde”, que consiste
em uma série de debates com especialistas, políticos e representantes da
sociedade Civil. A iniciativa é motivada pelo dia do meio ambiente comemorado
no dia 05/06.
O primeiro evento acontecerá na 6ª feira (05/06) às 19h com a participação da exministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a procuradora da República, Débora
Suprat.

O tema será: "O meio ambiente no isolamento: quem olha por nós?”.
Canal do Senador: https://www.youtube.com/fabianocontaratosenador
Informações: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/05/cmafara-lives-para-marcar-o-dia-mundial-do-meio-ambiente
CÓDIGO DE CONDUTA DO ICMBIO: PORTARIA 411/2020

Essa semana entrou em vigor a Portaria 411/2020, que aprova o código de
conduta ética dos agentes públicos do ICMBio. O texto atribui ao presidente da
autarquia o poder de decisão em casos de omissões, que é juridicamente
questionável, afinal, a legislação brasileira resguarda esse poder às comissões de
ética dos órgãos e das entidades da administração.
O código também estabelece a ”lei da mordaça” aos servidores do institui, pois
condiciona a divulgação de estudos, pareceres e pesquisas à permissão da
autoridade competente. Portanto, retira o direito assegurado à sociedade
brasileira de ter acesso à informação e publicização de documentos ambientais e
fere os princípios de publicidade e transparência que norteia a atuação dos
servidores públicas.
A ASCEMA Nacional questionará juridicamente a portaria, que por sua vez, se
mostra como mais uma das medidas da estratégia de desmonte aos órgãos de
gestão ambiental e intimidação dos servidores.
DIA DO MEIO AMBIENTE

Dia 5 de junho, é comemorado o Dia do Meio Ambiente e a Asibama-DF realizou uma
manifestação na Praça dos Três Poderes que seguiu para o Ministério do Meio
Ambiente. As reivindicações abordaram os temas Em Defesa da Vida e do Meio
Ambiente / mais Serviços Públicos de qualidade / Fim da gestão Salles e
do governo Bolsonaro. Esta ação contou com apoio da ASCEMA Nacional, Sindsep-DF,
Condsef e outros parceiros.
O ato está disponível nas redes sociais da Associação e o vídeo completo no canal do
Youtube. https://youtu.be/xuPuCbiBjWE
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