(Da bancada do PSOL)

Solicita ao Ministério do Meio Ambiente
informações
acerca
de
viagens
internacionais do Ministro Ricardo Salles e
os
encontros
com
investidores
internacionais fora da agenda oficial.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 2º da Constituição
Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
as seguintes informações ao Ministério do Meio Ambiente acerca de viagens
internacionais do Ministro Ricardo Salles entre a última semana de setembro e a
primeira semana de outubro:
1. O Ministro Salles realizou ou realizará viagens a Alemanha e à Inglaterra
ou a alguma outra localidade no exterior entre a última semana de
setembro e a primeira semana de outubro de 2019? Em caso afirmativo,
quais e em que datas?
2. Por que as referidas viagens não constam na agenda oficial do Ministro
até o presente momento?
3. Quando e por iniciativa de quem as tratativas para as viagens em
questão se iniciaram?
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às referidas viagens, tanto entre as partes brasileiras e estrangeiras,
quanto entre os diferentes órgãos brasileiros envolvidos.
5. Quais os custos da viagem e quais as bases legais para as respectivas
despesas?
6. Solicita-se a lista completa e discriminada dos custos das viagens e cópias
dos recibos e notas fiscais de cada um dos itens.
7. Quem foram os responsáveis pela elaboração da agenda no exterior do
Ministro Salles no período em questão? Quais critérios foram utilizados
e que objetivos estavam em pauta na elaboração da mesma?
8. O Ministro Salles se reuniu com a empresa Bayer na Alemanha? Quem
foi o responsável por organizar este encontro? Solicita-se a lista
completa dos temas tratados nesta reunião, assim como a posição deste
Ministério sobre cada um deles e a especificação de eventuais
compromissos assumidos.
9. O Ministro Salles se reuniu com a empresa Basf na Alemanha? Quem foi
o responsável por organizar este encontro? Solicita-se a lista completa
dos temas tratados nesta reunião, assim como a posição deste
Ministério sobre cada um deles e a especificação de eventuais
compromissos assumidos.
10. O Ministro Salles se reuniu com a empresa Volkswagen na Alemanha?
Quem foi o responsável por organizar este encontro? Solicita-se a lista
completa dos temas tratados nesta reunião, assim como a posição deste
Ministério sobre cada um deles e a especificação de eventuais
compromissos assumidos.
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4. Solicita-se o envio de cópia de toda a comunicação prévia e preparatória
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áreas de mineração, farmácia, energia, petróleo, gás e setor financeiro
na Inglaterra? Se sim, quais? Quem foram os responsáveis por organizar
estes encontros? Solicita-se a lista completa temas tratados nestas
reuniões, assim como a posição deste Ministro sobre cada um deles e a
especificação de eventuais compromissos assumidos.
12. Solicita-se o envio da agenda completa do Presidente durante suas
viagens ao exterior no período em questão, com os locais e datas de cada
compromisso, e a lista completa dos participantes e interlocutores,
brasileiros e estrangeiros, com seus respectivos cargos em cada um dos
eventos e encontros.
13. Solicita-se o envio da ata de todas as reuniões e compromissos, assim
como eventuais documentos advindos de compromissos assumidos nas
agendas internacionais do Ministro Salles no período em questão.

JUSTIFICAÇÃO
O Intercept Brasil, a partir de material investigativo do Greenpeace e Unearthed,
publicou a agenda secreta do Ministro Ricardo Salles em viagens ao exterior realizadas
na última semana de setembro e na primeira semana de outubro. Enquanto a agenda
oficial do Ministro não apresenta nenhum compromisso internacional nas referidas
datas, em 30 de setembro, na Alemanha, o Ministro teria se encontrado com a gigante
farmacêutica Bayer, a empresa de agrotóxicos Basf e a montadora Volkswagen; e, na
Inglaterra, em 03 de outubro, os compromissos do Ministro incluiriam reuniões com
“investidores ingleses (mineração, farmacêutica, energia, petróleo e gás e setor
financeiro)”.

RIC n.1414/2019

11. O ministro Salles se encontrou ou se encontrará com investidores das
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Ministro Salles tem demostrado um compromisso ferrenho com a os ataques do
governo à proteção do meio-ambiente. Esta agenda secreta coincide com a opção do
presidente Jair Bolsonaro de priorizar os interesses de grandes empresas e potências
estrangeiras em detrimento da preservação da biodiversidade brasileira, da defesa da
soberania nacional e do necessário compromisso global pela sustentabilidade. Ainda
hoje, em discurso a garimpeiros de Serra Pelada (PA), o presidente Jair Bolsonaro
enunciou que "o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no
minério".
Diante desses fatos, nos termos constitucionais e com a urgência que se faz
necessária, requeremos as informações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, 1º de outubro de 2019.

Fernanda Melchionna
Primeira Vice-Líder do PSOL

Ivan Valente
Líder do PSOL

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Glauber Braga
PSOL/RJ
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As informações são alarmantes e, infelizmente, elas não surpreendem: o
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Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Sâmia Bomfim
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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