(Da bancada do PSOL)

Solicita ao Ministro de Estado do Meio
Ambiente informações acerca da reunião
realizada em Brasília com infratores
ambientais para debater questões
relacionadas à reserva Extrativista Chico
Mendes (AC).

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,
informações ao Ministro de Meio Ambiente, Sr. Ricardo Salles, informações acerca da
reunião realizada em Brasília com infratores ambientais para debater questões
relacionadas à reserva Extrativista Chico Mendes (AC).
Por oportuno, evidencia-se que este requerimento serve de comunicação
acerca dos efeitos de que trata a parte final do §2º, do art. 50, da Constituição Federal,
que determina que configura crime de responsabilidade a recusa, ou o não
atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas, de
pedidos escritos de informações a Ministros de Estado. Portanto, requeremos que as
respostas não sejam genéricas ou incompletas, levando em consideração todas as
perguntas realizadas no presente requerimento.
1. Quando e por iniciativa de quem as tratativas da referida reunião se
iniciaram? Anexar cópias e-mails ou qualquer outra forma de
comunicação entre as partes;
2. A reunião em questão teve relação com a visita do Ministro realizada em
27 e 28 de julho deste ano, na região da Resex em Xapuri, na qual foi
realizado um encontro do Ministro com grandes pecuaristas e invasores
da região sem aviso prévio aos órgãos ambientais?
1

RIC n.1858/2019

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º ____, DE 2019

Apresentação: 17/12/2019 21:44

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialismo e Liberdade

4. Quais temas foram tratados na reunião? Solicita-se a ata da reunião, bem
como os documentos que subsidiaram os debates do encontro. Ainda,
solicita-se a posição deste Ministério sobre cada tema abordado e a
especificação de eventuais compromissos assumidos.
5. Considerando que após a realização da reunião em Brasília uma
parlamentar, que estava presente no encontro, divulgou que estava
suspensa as atividades de fiscalização na Resex Chico Mendes, perguntase este Ministério confirma a determinação? Quais foram as bases legais
e os subsídios técnicos apresentados para determinar a suspenção?
Solicita-se cópia dos documentos relacionados.
6. Este Ministério tem conhecimento do Projeto de Lei articulado e apoiado
pelos parlamentares presentes na audiência em Brasília para desafetar
19 mil hectares da Resex a fim de entregar terras ilegalmente invadidas
para os grupos interessados presentes nas reuniões com o Ministro em
junho, em Xapuri, e em novembro, em Brasília?
7. Por que desde o fim das atividades da missão de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO) não há mais ações de fiscalização na Resex?
8. Quais são e quantas são as infrações ambientais cometidas pelos
participantes da audiência em Brasília com o ministro? Solicita-se cópia
dos documentos relacionados às infrações.
9. Quais são as notificações do órgão ambiental em relação aos pedidos de
retirada da unidade de conservação que já foram entregues aos
participantes das reuniões que ocorreram em 27 e 28 de julho, em
Xapuri? Solicita-se cópia do inteiro teor das notificações.
10. Quais são as notificações do órgão ambiental em relação aos pedidos de
retirada da unidade de conservação que já foram entregues aos
participantes da reunião do dia 06 de novembro, em Brasília, com o
Ministro? Solicita-se cópia do inteiro teor das notificações.
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3. Houve demanda formal por parte dos participantes para a audiência em
Brasília ser realizada com o Ministro? Qual foi a pauta proposta? Solicitase cópia do documento apresentado a este ministério para a realização
da reunião;
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12. Por que o Ministro não consultou a gestão da unidade de conservação
sobre que eram os infratores que estava recebendo e os interesses
políticos que estavam representados naquele momento?
13. Qual estratégia do Ministério para combater o desmatamento na RESEX
Chico Mendes - que teve um salto de 203% de acordo com dados do Inpe
(sistema Prodes) neste ano? O que está planejado para combatê-lo?
14. Há um plano de combate ao desmatamento previsto para as Unidades de
Conservação? Quando será lançado?

JUSTIFICAÇÃO

No dia 6 de novembro, em Brasília, cinco infratores ambientais participaram de
uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , em que o tema era a
Reserva Extrativista Chico Mendes. Segundo matéria divulgada no jornal Folha de São
Paulo1, os participantes possuem um histórico de autuações e condenações na Justiça
Federal por construção de estrada ilegal, desmatamento, grilagem e desrespeito a
embargos de áreas.
Em nova matéria sobre o tema, a Folha de São Paulo afirma que nenhum dos
convidados pelos parlamentares que participaram da reunião é morador regular ou
representa alguma associação concessionária da Resex. Quatro são pecuaristas que
querem regularizar a sua própria situação e um é um ex-procurador-geral do Acre que
busca legalizar uma estrada para retirar madeira de uma área suspeita de grilagem. 2 Há,

1 Disponível

em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/ 12/apos -se-reunir-co m-infratores ambientais-salles-suspende-fiscalizacao-na-reserva-chico-mendes.shtml
2 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/ricardo-salles-ignora-e-distorce-fato s ao-criticar-reportagem-dafolha.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&ut m_campaign=t wfolha
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11. Qual a justificativa institucional para que o Ministério do Meio Ambiente
tenha realizado uma audiência com infratores ambientais, sendo um
deles, inclusive, autor de ameaça de morte contra servidor do ICMBio?
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A reunião teve como pauta atender interesses dos grupos notificados pelo
ICMBio e também IBAMA, no caso de processos mais antigos, por infrações ambientais
relacionadas à Resex. A mesma unidade de conservação que só neste ano já perdeu 74,5
km2 de floresta, segundo o sistema Prodes do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), um aumento de 203% em relação ao ano passado. A área perdida equivale a
quase dois Parques Nacionais da Tijuca (RJ), a maior floresta urbana do mundo, e é a
maior da série histórica, iniciada em 2008.
Diante desses fatos, nos termos constitucionais e com a urgência que se faz
necessária, requeremos as informações aqui solicitadas.

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2019.

Ivan Valente
Líder do PSOL

Fernanda Melchionna
Primeira Vice-Líder do PSOL

Áurea Carolina
PSOL/MG

David Miranda
PSOL/RJ

Edmilson Rodrigues
PSOL/PA

Glauber Braga
PSOL/RJ
4

RIC n.1858/2019

ainda, entre eles, o autor de uma ameaça de morte contra um servidor do ICMBio.
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Marcelo Freixo
PSOL/RJ

Sâmia Bomfim
PSOL/SP

Talíria Petrone
PSOL/RJ
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Luiza Erundina
PSOL/SP
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