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ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
 LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 5 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente
Deusdete Alves 4°Secretário

(Às 9 horas e 24 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Amarildo
Almeida (PDT), Dr.  Deusdete Alves (PDT), Edison Gazoni (PDT),
Daniel Neri (PMDB), João da Muleta (PMDB), Marcos Donadon
(PMDB), Ellen Ruth (PP), Haroldo Santos (PP), Maurão de
Carvalho (PP), Kaká Mendonça (PTB),  Chico Doido (PSB),  Paulo
Moraes (PL), Ronilton Capixaba (PL), Carlão de Oliveira (PSL),
Edézio Martelli (PTN), Beto do Trento (PSDC).

O SR.PRESIDENTE (Deusdete Alves) - Havendo
numero legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 12ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 6ª Legislatura da Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia.

Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da ata da
Sessão anterior.

O SR. HAROLDO SANTOS (2º Vice-Presidente) -
Procede à leitura da Ata da Sessão anterior.

Sr. Presidente, só uma breve mudança aos servidores
da Casa, é que o Dr. Deusdete está aqui como Presidente,

como presente e como ausente. Gostaria que fosse retirado o
nome do mesmo da ausência.

O SR. PRESIDENTE (Deusdete Alves) – Em
discussão a Ata que acaba de ser lida. Não havendo impugnação
dou-a por aprovada, com a ressalva.

Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura do
expediente recebido.

O SR. ELLEN RUTH (2º Secretário) – Procedendo à
leitura do expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – MENSAGEM Nº 033/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera, acrescenta e revoga dispositivos da
Lei Complementar nº 228, de 10 de janeiro de 2000, e dá
outras providências”.

02 - MENSAGEM Nº 035/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar de dotação até o montante de R$
500.000,00 e alteração da denominação do Projeto Atividade
em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia”.

03 - MENSAGEM Nº 036/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a criação da Comissão de
Tomada de Contas no âmbito do Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO, e
dá outras providências”.

04 -MENSAGEM Nº 037/06 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar até o montante de R$ 3.178.000,00 em
favor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
– SEAPEN”.

(Suspende-se esta sessão às 9 horas e 32 minutos e
reabre-se às 9 horas e 52 minutos sob a presidência do
Sr. Carlão de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) – Passamos
às Breves Comunicações. Não há oradores inscritos. Passamos
ao Grande Expediente.
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Com a palavra o Deputado Haroldo Santos, por vinte
minutos.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Sra.
Deputada, Srs. Deputados, imprensa, servidores desta Casa,
minhas senhoras, meus senhores.

Sr. Presidente, no dia 26 de abril, esta Assembléia fará
uma homenagem aos membros do Programa Educacional de
Resistências às Drogas e à Violência. O PROED é um trabalho
muito bonito feito pela Polícia Militar e esta Casa, com esta
propositura do Deputado Haroldo Santos, fará uma bonita
homenagem e eles são merecedores dessa homenagem.

Mas gostaria de comentar um pouco e parabenizar
V.Exª pela liberação dos empréstimos dos servidores desta
Casa. V. Exª eu acho que fez um trabalho excelente, está fazendo
um trabalho excelente, existia esse clamor dos nossos
servidores, eu queria parabenizar ao senhor por entender o
pedido dos nossos servidores para que tenham o direito até
30% para fazer os seus empréstimos. Gostaria só de sugerir
ao Sindicato que não trabalhasse com um banco exclusivo,
esse negocio de exclusividade, isso não dá futuro para nada, o
bom é a tal da concorrência. Então, gostaria de sugerir ao
Sindicato que reúna os servidores para trabalhar pelo menos
três bancos, um gosta mais do amarelinho, vai com o
amarelinho, outro vai para o vermelhinho e tem os verdes
também, então cada um vai escolher a sua cor predileta é a
minha sugestão, mas particularmente quero lhe dar os
parabéns por ter mais uma vez atendido o clamor dos servidores
que já contemplava esta Mesa Diretora através da Resolução
nº 110/05, já contemplava os servidores e os Deputados com
relação à liberação de empréstimo, é a Resolução nº 110/05
assinada pelos membros da Mesa e esse documento assinado
especificamente pelo Presidente desta Casa, Carlão de Oliveira.
Então é a Resolução nº 110 de 2005 que já previa os
empréstimos.

Sr. Presidente, hoje depois de passar esse final de
semana visitando o município de Machadinho, há uma
preocupação muito grande, principalmente das periferias
daquela cidade, com relação à violência, e um dos pontos
principais pedido por aquelas comunidades foi iluminação
pública. Veja, iluminação pública como combate a violência.
Os estudantes, nos reunimos com mais de 100 alunos que fazem
ali o curso técnico de enfermagem e foi solicitado exatamente
isso aí. Então estou encaminhando a S. Exª o Governador uma
proposta de emenda com os recursos das minhas emendas
particulares de bancada do nosso partido, para que possa ser
atendido aquela comunidade de Machadinho nos bairros
periféricos, principalmente no Bairro Bom Futuro que é o maior
bairro daquela cidade e também do Distrito do futuro município
do 5º BEC, através do Vereador Ribamar fez esse pedido, então
estamos fazendo esse encaminhamento.

Da mesma forma, estivemos no Distrito Nova
Dimensão, eu não conhecia o Distrito de Nova Dimensão, aliás

eu não sabia nem que existia, para ser muito bastante franco
e percebi lá que é maior do que muitos municípios do Estado
de Rondônia. Estivemos lá, inclusive encontramos um parente
do nosso Presidente ali em Palmeiras, Palmeiral, na chamada
Linha 20, que é o quilômetro 40 de Nova Mamoré. Então foi um
final de semana bastante proveitoso e eu gostaria, lendo hoje
as matérias, algumas me preocuparam bastante. Vejam o que
é se perder o bonde da história. O gasoduto se fosse analisado
tecnicamente, cientificamente, esse gasoduto já estaria
funcionando há dois anos, já teria reduzido o custo para os
taxistas. Quantas mil famílias são os taxistas aqui em Porto
Velho? Já teria influenciado na redução de custos dos ônibus,
significa milhares e milhares de pessoas que andam todos os
dias. Vejam quantas indústrias poderiam ter se instalado aqui,
porque a queima de caldeiras através do gás é muito mais
barato, mas foram inventando moda, pessoas que se dizem
cientistas e na realidade foram fazendo condições inadequadas,
prejudicaram o Estado de Rondônia e a questão econômica é
muito simples, umas ações tem dia que dão lucro, outro dia
dão prejuízo, a PETROBRÁS já está se manifestando que com
o preço do dólar a dois e vinte, nessa variação que se encontra
o gasoduto não teria essa viabilidade, se tivesse sido feito há
três anos, há quatro anos, ele teria toda a viabilidade, já estaria
se pagando e teria toda a instrumentação de viabilidade, não
só econômica e financeira, para a PETROBRÁS, mas econômica
e financeira para o povo dessa terra que está sofrendo, está
desempregado. E as leis do País? Estou vendo aqui que na
França, um país de Primeiro Mundo, uma educação milenar,
mais de um milhão de pessoas se reunem em praça pública,
quebraram carro, quebraram lojas, incendiaram para defender
o emprego porque a lei que ali foi implantada, aprovada pelos
políticos da França dizia que até 26 anos, a tal da proposta do
primeiro emprego, tal na França como aqui no Brasil, são
propostas extremamente polêmicas, que o Governo de lá nem
os políticos de lá conseguiram esclarecer isso para a população.
E aqui em Rondônia já é o contrário. Eu gostaria de fazer um
apelo à imprensa porque a imprensa é exatamente quem mexe
na consciência da nossa população, que mexe no clamor dentro
das igrejas, que mexe nas escolas, está aqui o gasoduto,
demoraram tanto tempo para liberar, ficou inviabilizado do ponto
de vista financeiro e econômico de repente daqui a um ano,
dois anos, sei lá quando muda de novo, de repente quando
mudar de novo já vai vir um novo impacto, alguém vai criar um
novo impacto ambiental. Ou será que essa liberação ambiental
que saiu já tinha sido combinada com a PETROBRÁS? Porque
eu acredito que sim. Demorou a sair, na hora que não está
mais viável economicamente para nós vão liberar para dizer
que não é mais culpa nossa. Então eu considero isso aqui como
uma vergonha.

Quero parabenizar o SINDSEF que vai pagar os exames
para detectar se os funcionários da hoje FUNASA, da nossa
antiga e querida SUCAM, estão contaminados com DDT e com
outros produtos que eles usavam. Lembro-me, na época do
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POLONOROESTE, eu gostaria que vocês prestassem bem
atenção com essa frase, eu não tenho mais esse relatório,
mas se forem procurar os relatórios lá do antigo
POLONOROESTE, que depois foi substituído pelo PLANAFLORO,
o POLONOROESTE foi quem pegou o dinheiro emprestado para
fazer a BR-364 asfaltada, foi o principal tópico na época do
Presidente Figueiredo, e lá também foi destinado recurso para
a abertura dessas principais vias do Estado de Rondônia, que
quase todas foram asfaltadas a partir do Raupp, do Bianco e
agora com o Cassol. Mas naquele relatório estava escrito assim,
no Relatório de Impacto Ambiental: “Os produtos para controle
da malária estão sendo bem usados sem causar nenhum
impacto ambiental, pois eles estão sendo usados somente
dentro das casas”. Imaginem, imaginem a sensibilidade de uma
pessoa dessas. Os anofelinos que estavam fora não tinham
nenhum impacto, as onças, as cobras, as pacas, nada. Agora,
eu gostaria de fazer um apelo aqui ao Governo do Estado para
que pague agora os exames dos seres humanos que foram
contaminados com o DDT, que foram contaminados com todas
aquelas formas testadas pela Europa e pelos Estados Unidos
na época da 2ª Guerra Mundial e que seus estoques eram
grandes demais e que trouxeram para o Brasil.

Então eu quero me congratular com o SINDSEF que
está fazendo a sua parte com os servidores públicos federais
que atuavam com esses venenos pelas suas contaminações.
Não vai recuperar vidas perdidas, porque não se imaginava
esse nível de contaminação. Mas eu gostaria de fazer apelo ao
Governo do Estado para que crie o programa para detectar
também possíveis contaminações daqueles agricultores de
todos os moradores antigos deste Estado, do ex-Território, que
também, conforme o Relatório de Impacto Ambiental, recebiam
dentro de suas casas toda a contaminação por essas bombas
como DDT e outros produtos.

Sr. Presidente, para concluir, eu gostaria também de
convidar todos os Deputados, convidar a imprensa,
principalmente os sites e o pessoal que trabalha em rádio,
jornal, para convidar os senhores madeireiros, senhores
agricultores, os senhores servidores que trabalham na
discussão, o setor florestal está parando, praticamente não se
fez nada neste Estado. Muitas pessoas reclamaram porque
eles fecharam esses dias lá em Ariquemes, depois fecharam
em Jacy-Paraná, o Presidente encaminhou para que eu, o
Deputado Leudo, e o Deputado Maurão estivéssemos lá, e
começamos essa discussão com o IBAMA, para os senhores
terem idéia imaginem se nos jornais de vocês, imagine se no
emprego de vocês alguém chegasse de Brasília e dissesse que
vai ficar quatro meses sem receber os salários. Imagine que
os servidores da casa, um belo dia o presidente amanhecesse
de mau humor, chamasse o sindicato e dissesse, simplesmente
assim: “Vou ficar quatro meses sem pagar o salário de vocês.”
E ninguém percebeu isso, que o IBAMA está fazendo isso, tem
quatro meses praticamente sem liberar as ATPs. Não estou
pedindo aqui para liberar coisa errada, não, não estou pedindo
para a Polícia parar de trabalhar, não, eu estou pedindo para
que os órgãos trabalhem para que o plano de manejo tenha
data definitiva de inicio, meio e fim, que seja analisado, mas
não se analisa. Então a forma que se encontrou de paralisar o
Estado é a barriga, tudo vai se empurrando com a barriga, e
ainda temos que escutar de vez em quando: se se acha
ofendido, entre na Justiça”, esse é o País. Está aqui a França,
mostra uma manchete do Jornal “O Estadão”, mas, todos os
jornais estão praticando isto aqui: “Um milhão de pessoas na
França defendendo o emprego”, e nós? Quantos vão lutar pelos
mais de cem mil empregos já perdidos no Estado de Rondônia.
Nós vamos ficar escutando Brasília, ficar só discutindo os
Denúbios ou os Paulos que vão votar hoje ou amanhã, ou José
Dirceu, e a vida nossa nós vamos ficar dependendo do Acre,
um Estado irmão, mas que tem seu modelo de progresso, de

desenvolvimento, nós temos o nosso. A Constituição nos
ampara, tem o nosso modelo.

Então, meus amigos, vamos cada um do seu modo, a
imprensa tem um papel muito importante nisso. Está aqui
somente duas matérias. O gasoduto. Está aí a outra matéria,
os madeireiros causando milhares de desemprego. O que
vamos fazer? Será o nosso silêncio para chorarmos as lágrimas
ou vamos escutar simplesmente essas pessoas continuarem
dizendo que são infalíveis e continuar essas atrocidades contra
o povo do Estado de Rondônia? Porque de reserva não se pode
falar aqui no Estado, porque nenhum Estado brasileiro tem um
percentual maior de reserva do que o nosso Estado. Será que
essas reservas já não são suficiente para garantir a
biodiversidade já toda entregue nas mãos das multinacionais?
Será?

Então eu gostaria que às 14 horas, cada um dos colegas
Deputados e a imprensa estivessem para que a gente veja
exatamente, está aqui o Senador Amir Lando, incluiu, incluiu
não, perdão, foi o relator desta matéria que já vem incluída
essa matéria do Ministério do Meio Ambiente, que está escrito
onde muda o Código de Terra do Brasil: “Ficam limitadas áreas
de até 500 hectares”. Já está autorizado o INCRA a legalizar as
ocupações até 500 hectares, mas e ai? Vai continuar parado?
É, está autorizado, eu li, está, e ai o que o senhor fez? Nada, e
ai o que se faz? Ninguém vai entrar com uma ação civil pública
contra a incompetência? Porque isso aqui pode gerar plano de
manejo, áreas grandes de até 500 hectares, porque no artigo
anterior dizia que era só até 100 hectares, aqui já foi colocado
numa sensibilidade positiva que eu quero aqui parabenizar o
Presidente Lula que colocou até 500 hectares. Mas vai ficar
parado? E ninguém vai fazer nada? Porque a incompetência é
um crime tal qual a corrupção. Vamos ficar parados?

Então eu faço um apelo à vanguarda da imprensa do
Estado de Rondônia para que coloque, chame a um debate e
esclareça que mais de 100 mil brasileiros que escolheram essas
áreas do poente para morar, que salvem suas famílias, porque
quem quer cidadania a primeira coisa que tem que ter é
emprego.

Muito obrigado, Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Com a
palavra o Deputado Marcos Antônio Donadon. Não está
presente. Passamos à Ordem do Dia.

Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura
das matérias recebidas.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à leitura das proposições recebidas.

ORDEM DO DIA

- Indicação do Deputado João da Muleta:
Indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade de

encascalhamento e recuperação de bueiros da Linha 617 que
liga o município de Jorge Teixeira, distrito de Colina Verde,
município de Cacaulândia.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade
de encascalhamento e recuperação de bueiros da Linha 617
que liga o município de Jorge Teixeira, distrito de Colina Verde,
município de Cacaulândia.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a linha 617 é uma importante
via de comunicação terrestre que relaciona o município de Jorge
Teixeira, distrito de Colina Verde ao município de Cacaulândia,
abrangendo zonas produtoras e uma população ativa
economicamente, sendo premente seu encascalhamento e
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recuperação de bueiros. Dessa maneira, o poder executivo
estará realizando o desenvolvimento econômico e social dessa
região.

Plenário das Deliberações, 04 de abril de 2006.
Dep. João da Muletam

- Indicação do Deputado João da Muleta:

Indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
encascalhamento e recuperação de bueiros da Linha 630 que
liga o distrito de Tarilândia ao seu município de Jaru.

O Deputado que a presente subscreve, na forma
regimental, indica ao Poder Executivo Estadual a necessidade
de encascalhamento e recuperação de bueiros da Linha 630,
que liga o distrito de Tarilândia ao seu município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, a linha 630 é uma importante
via de comunicação terrestre que relaciona o município de Jaru,
abrangendo zonas produtoras e uma população ativa
economicamente, sendo premente seu encascalhamento e
recuperação de bueiros. Dessa maneira, o poder executivo
estará realizando o desenvolvimento econômico e social dessa
região.

Plenário das Deliberações, 04 de abril de 2006.
Dep. João da Muleta.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Solicito à
Sra. Secretária que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à leitura da matéria.

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI n° 452/05 de autoria do
Deputado Edézio Martelli “que institui a disponibilidade de opção
bancária para percebimento de salários”.

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI n° 086/03 de autoria do
Deputado Daniel Néri “que autoriza o Poder Executivo a criar o
concurso cultural escolar no âmbito da rede pública estadual
de ensino”.

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI n° 165/05 de autoria do
Deputado Chico Doido “que altera e acrescenta dispositivo ao
artigo 2° da Lei n° 989, de 17 de julho de 2001”.

- VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI n° 114/03 de autoria
dos Deputados Edézio Martelli, Haroldo Santos e Neodi de
Oliveira, “que dispõe sobre a concessão de bolsa universitária
aos acadêmicos ingressos em curso de graduação nas
instituições públicas de ensino superior do Estado de Rondônia”.

Matéria lida, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) -  Solicito à
Sra. Secretária proceder à chamada nominal dos Srs.
Deputados para verificação de quórum, porque as matérias
exigem quórum qualificado.

A SRA. ELLEN RUTH (2ª Secretária) – Procedendo
à verificação de quorum:

Chamada Nominal:

- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Amarildo Almeida - presente
- Deputado Dr. Deusdete Alves - presente
- Deputado Edison Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado João da Muleta - presente
- Deputado Marcos Donadon - presente
- Deputada Ellen Ruth - presente
- Deputado Haroldo Santos - presente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - presente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Chico Doido - presente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Carlão de Oliveira - presente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Beto do Trento - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

Segunda Chamada:

- Deputado Beto do Trento - presente
- Deputado Nereu Klosinski - ausente
- Deputado Neri Firigolo - ausente
- Deputado Gazoni - ausente
- Deputado Dr. Carlos - ausente
- Deputado Chico Paraíba - ausente
- Deputado Daniel Neri - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Leudo Buriti - ausente
- Deputado Paulo Moraes - ausente
- Deputado Ronilton Capixaba - ausente
- Deputado Everton Leoni - ausente
- Deputado Romeu Reolon - ausente
- Deputado Edézio Martelli - ausente
- Deputado Renato Velloso - ausente

O SR. PRESIDENTE (Carlão de Oliveira) – Fica
suspensa a sessão pelo prazo de 10 minutos.

(Suspende-se esta sessão às 10 horas e 21 minutos, e
reabre-se às 11 horas e 2 minutos).

O SR. PRESIDENTE (Dr. Deusdete Alves) – Está
reaberta a sessão. Não havendo quórum para deliberar as
matérias, está encerrada a Ordem do Dia.

Passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente sessão convoco outra
ordinária para o dia 06 de abril no horário regimental.

Está encerrada a sessão, salientando ainda aos
servidores e às pessoas interessadas que às 14 horas haverá
uma Audiência Pública dos madeireiros e toreiros nesta
Assembléia.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 10 horas e 3 minutos).
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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 6ª LEGISLATURA.

Em 5 de abril de 2006.

Presidência dos Srs.
Carlão de Oliveira – Presidente

Haroldo Santos – 2º Vice-Presidente
Leudo Buriti - Deputado

“PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A
MADEIREIROS E TOUREIROS QUE ATUAM NO ESTADO DE

RONDÔNIA”.

(Às 15 horas e 16 minutos é aberta a sessão)

COMPARECEM OS SENHORES: Nereu Klosinski (PT), Doutor
Deusdete (PDT), Edison Gazoni (PDT), Dr. Carlos (PDT), João
da Muleta (PMDB), Marcos Donadon (PMDB),  Haroldo Santos
(PP), Maurão de Carvalho (PP), Leudo Buriti (PTB), Chico Doido
(PSB), Ronilton Capixaba (PL), Carlão de Oliveira (PSL), Beto
do Trento (PSDC).

O SR. PRESIDENTE(Carlão de Oliveira) –Declaro
aberta a Audiência Pública para tratar de assunto relativo a
Madeireiros e Toreiros que atuam no Estado de Rondônia. Esta
Audiência Pública atende requerimento do Deputado Haroldo
Santos.

Solicito ao Sr. Deputado Haroldo Santos para compor
a Mesa, para acompanhar a Senhora Nanci Maria Rodrigues
da Silva, representando o Osvaldo Pitaluga, Gerente Executivo
do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais - IBAMA.

Convido o Sr. Augustinho Pastore, Secretário de Estado
de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM Sr. Ubiratan Francisco
P. da Silva, representando o Senhor Olavo, Superintendente
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA;
Dr. Marcos Valério Tessila de Melo, Promotor de Justiça do
Meio Ambiente, representando o Procurador Geral de Justiça
do Ministério Público, Dr. Abdiel Ramos Figueira; Sr. Luiz Antônio
representando a Comissão de Madeireiro de Jaci-Paraná; Sr.
José de Freitas, Presidente da Associação de Tratores de Tora
do Estado de Rondônia.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Haroldo Santos,
autor da proposição.

O SR. HAROLDO SANTOS – Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

Gostaria de agradecer a presença da Sra. Nanci, que
representa aqui o IBAMA; o Augustinho Pastore, Secretário da
SEDAM; do Bira, nosso amigo Ubiratan, que representa aqui o
INCRA; do Dr. Marcos Valério, Promotor de Justiça do Meio
Ambiente, representando o Procurador Geral; Sr. Luiz Antônio,
que é madeireiro, representando a Comissão de Jaci-Paraná;
o Sr. José Freitas, representando aqui os toreiros, extratores
de toras, Presidente dos Extratores de Tora de Indústria
Madeireira do Estado de Rondônia. Eu queria agradecer a
presença do Sr. Alvino, Policial Rodoviário Federal, a presença
dos Deputados Maurão de Carvalho, Nereu Klosinski, Leudo
Buriti, queria agradecer a presença dos moradores de União
Bandeirantes, moradores de Jaci-Paraná, moradores de Mutum
Paraná, servidores públicos, o novo representante do DNIT no
Estado de Rondônia, muito honra sua presença, engenheiros
florestais aqui presentes, proprietários das indústrias
madeireiras, enfim, a imprensa que tem uma valia muito grande
para esta Audiência Pública.

A Audiência Pública surgiu quando o Presidente da
Casa, Deputado Carlão de Oliveira pediu que uma Comissão
de Deputados solicitados pelo Keka lá de Jaci-Paraná quando

comunicou que a comunidade havia fechado a BR e que pedia
uma participação nossa na intermediação. O Presidente
designou os Deputados Haroldo Santos, Leudo Buriti e Maurão
de Carvalho para participarem, e fizemos, encontramos um
meio pacífico de diálogo entre a Polícia Rodoviária Federal que
estava ali cumprindo seu dever constitucional na liberdade do
cidadão de ir e vir, mesmo reconhecendo os direitos dos
trabalhadores que estavam impedidos de ganhar o seu pão de
cada dia pelos diversos problemas ambientais que passa o
Estado. O objetivo principal aqui é um só: é o IBAMA, o INCRA
e a SEDAM encontrarem uma forma de fazermos uma agenda
positiva para que se possa cumprir a lei e a presença do
Ministério Público para nós é de muita importância, porque
nós gostaríamos de pedir ao Sr. Dr. Marcos, como representante
do Ministério Público Estadual, não foi possível a presença do
Ministério Público Federal, parece que está tendo uma greve
lá também com relação à melhoria da qualidade das condições
de trabalho e mesmo assim como foi sexta-feira não foi possível
o agendamento porque havia apenas só dois procuradores
federais  e não havia tempo suficiente para eles marcarem.
Mas o que nós gostaríamos de pedir, Dr. Marcos, era que fosse
feito um termo de conduta. E isso eu conversava com a Drª.
Nanci, colega de muitos anos, o Augustinho Pastore Secretário,
da SEDAM, ao Bira, porque para tudo na vida existem prazos
bem determinados. O ser humano, a mulher quando engravida
ela tem nove meses para ter o neném o dono da empresa ele
tem até o quinto dia útil para pagar o salário do empregado, o
órgão público fica satisfeito quando paga seus empregados
até o dia 30 do mês. Os patrões têm até tal dia para pagar o
PIS, o CONFINS, o FGTS e assim por diante. Nós gostaríamos
já como começo para que a gente comece esta Audiência Publica
assim de forma bastante concreta, pedindo ao Ministério Público
a possibilidade de estudar o termo de ajuste de conduta, em
que se colocam também as responsabilidades de cada órgão.
Eu falava com a Drª. Nanci, que tem feito grande esforço na
área técnica para que se consiga definir prazo, se eu dou
entrada no plano de manejo eu tenho que ter prazo para que
ele seja analisado, para que eu tenha resposta jurídica, para
que eu tenha uma resposta técnica, para que eu tenha uma
avaliação de aprovação ou desaprovação. Então talvez este
seja um dos pontos fundamentais na discussão dentro de uma
agenda positiva, já que o madeireiro ele tem prazos. Então é
fundamental que o órgão que fiscaliza também tenha prazos
bastante claros.

Com relação à SEDAM, existe um termo de acordo
sendo analisado na parte jurídica de ambos os órgãos no Estado
de Rondônia e no IBAMA, para se definir essas
responsabilidades, a passagem de responsabilidades do
Governo Federal para o Governo Estadual. E existem essas
dificuldades atuais, que é preciso e a gente tem muita confiança
que o nosso Secretário de Estado do Meio Ambiente consiga
assim com muita clareza, e ele tem capacidade para tal, para
definir com muita clareza quando que começa, quando é a
data provável, o que pode fazer e o que não pode ser feito. Da
mesma forma a espera do IBAMA, que tem dificuldades
operacionais bastante sérias, tem profissionais muito
qualificados, mas tem dificuldades operacionais, talvez porque
tenha colocado toda a carga na questão da fiscalização. Mas
que mesmo fiscalizando, mesmo com medida provisória, mesmo
com liminar, o que se vê é que o desmatamento continua o
mesmo, está todo mundo praticando, atos, colocaria entre
aspas, ilícitos, porque são atos às vezes praticados não pela
vontade do empresário, ou do agricultor, ou do toreiro, mas às
vezes pela demora no tempo de aprovação dos projetos e das
condições de operacionalização, quer seja do agricultor,
madeireiro ou toreiro.

E para concluir minhas palavras, a gente espera do
INCRA, Bira, eu sei que você não está na diretoria executiva
aqui do órgão, mas é por isso que é fundamental a presença
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do Ministério Público, que é exatamente um representante da
população para fazer cumprir as determinações de defesa da
população. Houve a aprovação por parte do Congresso Nacional,
a Câmara e o Senado, o Presidente da República sancionou, e
na medida provisória do BEM lá está dito que o INCRA poderá
regularizar as terras não só até mais de 100 hectares, mas
poderá regularizar até 500 hectares. Com 500 hectares já
teríamos um grande avanço na questão dos planos de manejo
em muitas áreas, para essas áreas de posse, de posse. Se o
INCRA pode efetivamente dar esse documento que está previsto
na lei, e eu acredito que essa tenha sido uma boa ação do
Ministério do Meio Ambiente, quando incluiu na Medida Provisória
do BEM essa proposta, eu acho que foi incluído com o objetivo
de resolver, de servir como solução para os problemas. E o
funcionário do INCRA me fala agora também que quando
visitamos o IBAMA em companhia de uma comissão dos
projetos de assentamento Joana D´Arc eles reclamavam que
estavam ali para pedir licença de desmatamento, e na realidade
nenhum de nós sabia, eu, Deputado estadual, engenheiro
agrônomo, aqueles membros  assentados na área rural e nem
vários dirigentes do IBAMA sabiam que essa solicitação de
desmatamento tem que vir do INCRA. Eu também não sabia,
tomei até um susto e me parece que agora estão já trabalhando
no sentido de juntar o INCRA e o IBAMA para se definir com
clareza o que são esses desmatamentos e aí com certeza nós
teremos também já uma grande área com possibilidade de
fazer planos de manejo.

Então eu gostaria de dizer a todos que vão usar a
palavra que a gente fosse bastante direto e especifico no
assunto. Gostaríamos mais do que isso, cada um dos senhores
tem toda liberdade de falar o que bem entender, bem como a
platéia na sua hora exata também terá o seu direito de falar o
que bem quiser. Mas nós gostaríamos de discutir a solução
desses problemas, porque discutir os problemas está todo
mundo discutindo há pelo menos vinte anos. E o Dr. Marcos
está com o mapa na mão, onde ele tem as ações de
desmatamento dentro de algumas áreas de preservação e
conservação, e que o mapa já está com quatro cores. Mas eu
falava que se não houvesse esse processo de solução dos
problemas, o mapa vai ficar totalmente colorido e não se vai
ter efetivamente a questão da preservação dessas áreas que
foram criadas exatamente para se ter a garantia de um
ambiente saudável e se ter acesso à biodiversidade nessas
áreas. Mas nós precisamos efetivamente encontrar um
encaminhamento.

Sr. Presidente, nós temos aqui também uma comissão
de pessoas de Nova Mamore, da Linha D, proximidade de Nova
Dimensão, que tem problemas com relação àquela liminar da
Justiça. E o que eu pediria que nós pudéssemos deixar essa
discussão para depois para a gente pegar assunto por assunto.
E temos também uma comissão aqui de União Bandeirantes,
que é uma área que está fora da liminar, está fora da área de
entorno das reservas, mas que continua totalmente parado
com problemas gravíssimos de sustentabilidade daquela
comunidade que hoje pelo Projeto de Emenda Constitucional
n° 013 já teria inclusive de ser município do Estado de Rondônia
pelas condições que serão estabelecidas na nossa Constituição.
Então esses assuntos específicos de União Bandeirantes, da
questão do Parque de Guajará-Mirim e o pessoal da área
estabelecida dentro da liminar concedida pelo Juiz Federal, eu
gostaria que ficasse para depois dessa discussão ou se não
houver tempo que depois a gente marcasse um assunto
específico para se discutir com os três órgãos e também
encontrarmos junto com o Ministério Público Estadual e Federal,
junto ao Juiz Federal a possibilidade, se a lei assim o permitir,
um acordo onde definiríamos responsabilidades das partes
envolvidas.

Então, Sr. Presidente, é a nossa proposta de que se
construa aqui hoje uma agenda positiva definindo com clareza

as responsabilidades de cada um. A Assembléia Legislativa,
por unanimidade, aprovou esta Audiência Pública que, como
vocês estão vendo, é uma sessão bastante simples. Tem este
nome pomposo, mas é uma coisa bastante prática, que as
pessoas vêm com seu traje normal, aqui nós Deputados,
Promotores, usamos essas capas assim um pouco mais
pesadas, mas é o nosso traje de trabalho, assim como os
senhores têm os seus trajes. Então é uma audiência, é uma
reunião comum, da mesma forma que a gente teve uma
excelente reunião lá na Polícia Rodoviária Federal, fomos muito
bem atendidos, fomos também muito bem atendidos pela Dra.
Nanci lá no IBAMA. Então a gente espera os encaminhamentos.
Por favor, quem for falar, vamos nos dirigir tão-somente para
procurarmos a solução dos problemas existentes.

Muito obrigado.

(Às 15 horas e 32 minutos o Sr. Presidente Carlão de
Oliveira passa a presidência ao Sr. Deputado Leudo
Buriti)

O SR. PRESIDENTE (Leudo Buriti) – Nós gostaríamos
de registrar as presenças e agradecer ao Sr. Alvino Domingues,
representando a Superintendência da Polícia Federal, ele que
é chefe da Divisão de Policiamento e Fiscalização da Polícia
Rodoviária Federal; do Major PM Josenildo Jacinto do
Nascimento, Comandante do Batalhão da Polícia Militar
Ambiental; Senhor Luiz Autarque, membro da Comissão
Organizadora dos Madeireiros de Jaci-Paraná; Senhor José
Ribamar da Cruz Oliveira, Coordenador Regional do DNIT, aqui
representando a FIERO; Senhor Vereador Claudionor da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso; Vereador
Aparecido Antônio Machado, também de Alto Paraíso;
Vereadores de Castanheiras aqui também presentes.

Eu, antes de passar a palavra ao próximo orador,
convido então o Deputado Haroldo Santos para presidir os
trabalhos, já que eu daqui a pouco terei que me retirar.

Então, com a palavra, na Tribuna aqui da Casa, o Sr.
José de Freitas, Presidente da Associação dos Extratores de
Toras e Madeiras do Estado de Rondônia.

(Às 15 horas e 42 minutos o Sr. Deputado Leudo Buriti
passa a presidência ao Sr. Deputado Haroldo Santos).

O SR. JOSÉ DE FREITAS – Boa tarde aos senhores e
senhoras; boa tarde a todos que compõem à Mesa, os Srs.
Deputados e autoridades. É uma satisfação estar aqui com
vocês representando o setor produtivo do Estado de Rondônia,
o toreiro, a madeira, onde nunca nós tivemos a união, acho
que dessa vez nós somos uma união. Onde já iniciamos em
1984, como um dos membros da Associação dos Toreiros de
Ariquemes, depois a Cooperativa de Ariquemes como membro
também, e continuando lutando com a Associação onde
naqueles fechamentos de BR passamos por dentro, todo mundo
unido também, não dessa forma como aconteceu dessa vez,
mas estamos trabalhando. Em 2003, criamos uma Associação
dos Extratores de Toras do Estado de Rondônia e agora assumi
a Presidência, e vivemos reivindicando junto ao IBAMA, ao
Ministério do Meio-Ambiente e mantenho-me informado como
técnico florestal também da área, e dizer aos senhores que
também temos o conhecimento da área florestal e também da
legislação pertinente ao IBAMA, SEDAM. E viemos informar
aos senhores que no fechamento da BR houve uma união onde
nós começamos a mobilizar, a grande Ariquemes participou,
avisamos ao pessoal de Bandeirantes, de Jaci, compareceu
alguém lá com a gente. E importante vocês fizeram aquele
fechamento até porque não contataram com a gente, mas assim
mesmo a gente está aqui para apoiar e somar junto. Então
onde tem, observe, eu não sei se União Bandeirante ou Jaci-
Paraná já tem lá Associação, vou falar com os membros, já
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conversei com alguns dos senhores, estou aqui com a diretoria,
está o Raimundo, está o Edson aqui. Então estamos aqui para
somar. Aí depois a gente vai conversar com os membros para
discutir alguma questão sobre a Associação, criar a Associação,
a Cooperativa, onde nós estamos criando também a Cooperativa
do Estado também onde vai amparar a questão da gestão das
terras públicas do Estado e da União Federal. E nós precisamos
brigar por isso, madeireiro e toreiro na diretoria. Nós não
podemos ficar um para cá, outro para lá. Eu acho que dessa
vez nós temos de nos unir. Nós sabemos da Lei n° 9.605 de
1998; apreensão e a perda dos caminhões; não sei se está
aplicada para cá, mas eventualmente você pega uma, duas,
três vezes, ocorrerá esse fato. Então nós temos que ter união
com o toreiro, com a indústria. Sabemos que hoje a indústria
depende muito do toreiro, do detentor de plano de manejo;
seria terceirizar através de contrato de arrendamento; a
empresa não é responsável pela sua TPF; depois a substituta
do IBAMA vai dar uma informação para a gente sobre essa
questão de detentor de plano de manejo ou então detentora,
empresa de plano de manejo. Então vejamos só, nós somos
responsáveis, sim, pela floresta como detentores, sim, claro,
nós deveríamos ser respeitados; quem devasta não é o toreiro,
não é a empresa madeireira, nem a indústria madeireira,  e
sim quem desmata, o produtor rural, o pecuarista.

Então nós temos que ser o defensor desse critério.
Podemos discutir uma coisa legal. Hoje esta Audiência Pública
é importante. E dizer para os senhores que fui a Brasília mais
a Comissão na primeira vez da abertura da BR, fui a segunda
vez na votação do CONAMA, lá tivemos as propostas,
encaminhamos aqui para a população do Estado de Rondônia,
até porque nem o termo foi resolvido, ficou num jogo de
empurrar; empurra para cá, trás para cá. Então nós temos
que ver, colocar isso em prática para não acontecer. Eu estava
lendo a pauta por cima, não deu para ler toda, mas depois vou
refletir em cima dela, tem bastantes detalhes que o pessoal
está pedindo, mas nós temos outras mais importantes onde
agendamos, estamos agendando reunião lá em Brasília com a
bancada federal, encaminhamos documento, já passei aqui
para a Mesa, para alguns senhores Deputados aqui ter a
oportunidade para ver realmente que estamos trabalhando
junto para buscar angariar forças juntos, não sozinho, não o
Jaci trabalhar sozinho, não o Bandeirantes trabalhar sozinho,
não Ariquemes, cada município fica individual, nós precisamos
unir.

Então a bancada federal está agendando com o INCRA,
IBAMA e Ministério do Meio Ambiente para quê? Discutir a
questão da Medida Provisória, a MP 252, onde o Deputado
Haroldo estava comentando ali até 500 hectares, e as questões
dessas áreas que estão demarcadas há muito tempo e ali nada
se resolve. As declarações de posse que foram emitidas há
tempos atrás, um exemplo, aqui na região de Samuel não foram
acatadas. Uma questão que tem que ser resolvida, isso é
seriíssimo, ali tem uma liminar, Dr. Marcos, interessante, tem
uma liminar que está barrando tudo ali. Tem o projeto de
Jequitibá que tem que ser resolvido. Então tem que bater isso
lá em Brasília com o Presidente. O IBAMA e o INCRA às vezes
ficam discutindo declaração de posse que agora não é
declaração de posse, é certidão de posse que vai ser. Então
veja só a preocupação: vamos a Brasília, a comissão daqui do
Bandeirante, a comissão de Jaci, vão junto com a gente a
Brasília, com certeza dentro de 10 dias, já temos esta agenda
preparada. A Assembléia também aqui, a gente vai ver com os
Deputados, vai um representando também. Eu acho importante
isso aí.

Então nós temos que buscar dentro dessa pauta dos
senhores que está ali, vai complementar com a nossa pauta,
tem o mesmo termo de pauta que eu coloquei ali, mas vai
refletir mais e estudar mais com questão técnica e rever qual
é a necessidade que mais que interessa para a gente. Veja só,

interessante o IBAMA, a substituta é tão importante, depois
posicionasse isso para a gente. Hoje se o IBAMA aplicar na
questão das espécies raras até 100 hectares, são cinco
indivíduos, até seis indivíduos acata dentro do plano de manejo,
cinco individuo até 100 hectares já é eliminado fora, então
para que isso? Não há necessidade dentro do plano de manejo
sustentável, nós precisamos reaver esta questão, até porque
não existe portaria para isso. Outra coisa também para
enriquecer a floresta mais ser sustentável e aproveitar mais
40 metros por hectare; não, para que isso? Discussão, questão
técnica interna dentro do IBAMA, não precisa disso. Já comentei
com o Homero, lá em Brasília, eu acho que não precisa disso.
Quem quiser deixar a sua espécie que não é comércio para
trás, deixe, não importa, então deixa o plano de manejo normal
a 100%, levantamento a 100%, não as remanescentes. Tem
engenheiros que às vezes levanta como remanescentes,
futuramente a pessoa detentora queira explorar volta ao campo,
mas aí ele vai ter que conseguir com quê? Através de uma
limitar ou alguns deixa com porta-semente e com porta
sementes não vai ter como reverter. Então a situação dessas
voltar ao normal isso não existe, insignificante isso aí.

Então deixo bem claro, vamos levar essa proposta a
Brasília também para voltar normal a questão do PMFSS. Então
não existe isso aí, não sei se tem portaria, acho que não tem,
o Homero me disse que não tem lá em Brasília, setor de floresta,
então eu acredito que tem que reaver esta questão. Então é
seriíssimo isso ai, então tem que aproveitar a matéria-prima
oriunda, com certeza mais de 100% possível para dar suporte
ao Estado de Rondônia. Então veja a preocupação que eu passei
para o senhor, eu acho que basicamente é só isso aí. E alguns
dos senhores que queiram discutir mais alguns detalhes sobre
o que eu falei, eu estou disposto.

Então, muito obrigado aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Registro
também a presença do Vereador Armando, lá de Ouro Preto e
também do ex-Vereador Zoca, lá de Ouro Preto, o Vereador
Aparecido Antônio Machado, já foi citado.

Eu vou passar a palavra agora ao madeireiro e que é
proprietário de serraria que representa a Comissão de
Madeireiros de Jaci-Paraná, Sr. Luís Antônio Balestielle.

O SR. LUIS ANTONIO BALESTIELLE – Nossos
agradecimentos primeiro ao Deputado Carlão de Oliveira por
nós outro dia fecharmos a BR em dada situação que se encontra
o madeireiro hoje, o extrator e o produtor que é o serrador da
madeira em Rondônia. Nós ao fecharmos a BR houve um amigo
nosso que ligou para o Deputado Haroldo Santos e foram
deslocados daqui para lá o Deputado Haroldo Santos, o
Deputado Neodi e o Deputado Maurão, do qual eles tiveram lá,
nós íamos ter um confronto com a Polícia Rodoviária e foi evitado
que esse confronto houvesse que pelas duas partes das quais
nós não somos bandidos, não estamos ali para nos defrontar
com nenhuma autoridade ou defrontar com quem quer que
seja, nós estamos simplesmente reivindicando e queremos
simplesmente trabalhar, certo? Ter condições de trabalho,
porque dentro do que está havendo com o setor madeireiro
hoje nós estamos passando pior do que bandidos, a nossa
situação é muito difícil, é extremamente, ela está assim
chegando a um extremo que nós já estaríamos até nos
defrontando com a Polícia Rodoviária lá no dia em que fechou
a BR. Agradecer a presença com esse fechamento e a presença
desses Deputados que estiveram lá, nós estamos tendo este
fórum hoje, nós estamos tendo a oportunidade de falar com o
seu Augustinho Pastore, que é o pessoal que vai passar agora
para SEDAM, que é o Presidente da SEDAM, o Ubiratan
Francisco da Silva, representante do Superintendente do INCRA
e o Promotor do Meio Ambiente Marcos Valério de Melo, Sr.
José Freitas.
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Nós estamos na dependência hoje muito grande. Em
primeiro lugar, estamos na dependência do INCRA, certo, porque
quando o Estado de Rondônia foi criado o normal que aconteceu
no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul nas outras regiões
teria sido passado as terras da União para o Estado, aqui em
Rondônia não aconteceu, as terras todas hoje, as terras que
são devolutas aqui são todas da União e o pessoal assentado,
pessoal que estão nos assentamentos eles dependem da
documentação para poder regularizar a sua situação e esses
assentamentos estão muito morosos, essa documentação está
muito devagar por parte do INCRA. Existiram umas autorizações
que era como nós documentávamos os madeireiros, e foi
proibido, não foi mais aceito pelo IBAMA e nem aceito pelo
INCRA que disse que não tinha mais validade, só depois que
entrou essa nova diretoria que passou a valer a documentação
que nós necessitávamos para fazer a nossa documentação que
era a nossa legalização das nossas empresas. E a partir daí foi
criado um milhão de dificuldades, não foi uma, um milhão de
dificuldades, nós não conseguimos mais a regularização dos
nossos planos de manejos, nós tínhamos aqueles projetinhos
de desmates, ficou praticamente impossível porque os novos
produtores entraram na terra, estão desmatando, derrubando
e queimando, que nós somos testemunhas disso, certo, e não
estão podendo nos vender a madeira porque eles não têm a
regularização. De um lado fica, se ele não desmata, se ele não
faz a parte dele, ele não tem direito da terra dele no INCRA e
de outro lado fica o IBAMA que se ele não tem a documentação
ele não pode derrubar e não pode desmatar a área dele e nós
ficamos no meio desse impasse, porque nós dependemos do
documento do produtor para nós fazemos o nosso projeto e
dentro dele é que nós vamos trabalhar certo. E aí está vindo a
nossa maior dificuldade de trabalho, após isso ai nós temos
outra reivindicação muito séria que o IBAMA até hoje, eu sou
madeireiro de filho de madeireiro, eu tenho hoje 49 anos, mexo
com madeira desde o Paraná, até hoje o IBAMA nunca sentou
para dizer assim; “Olha, como é que vai ser o meio de nós
trabalharmos”. Que quem conhece da floresta somos nós,
pessoas que estamos lá no dia-a-dia, nós estamos fazendo a
extração, nós estamos tirando a madeira. Nós sabemos o que
está acontecendo, o que faríamos para nós preservarmos, o
que nós faríamos para cuidarmos das nossas florestas. Não,
são impostas as leis de cima para baixo. É feito um Fórum
onde eu quis participar, que teve agora há pouco tempo lá na
FARO, não conseguimos entrar porque não recebemos o convite,
só entraram pessoas que não têm nada a ver com o setor, que
dizer, nunca vai se definir o que é necessário para o setor.

O IBAMA agora vai ser o SEDAM. O INCRA teria que
sentar e acontecer esse fórum aqui não só hoje em função de
ter vindo aqueles Deputados pedir isso aqui, nós precisamos
disso aqui constantemente porque quem trabalha
constantemente encontra em divergência com as leis, mas
vamos adequar as leis à forma de seu trabalho, não impor de
cima para baixo para brincar de que faz lei e brincar de que se
cumpriram leis. Nós temos aqui um trabalho sério, nós como
empresários todos nós temos no mínimo cinqüenta empregos
diretos, dependendo de nós para comer com as suas famílias,
nós somos representantes diretamente no mínimo de cinqüenta
empregos e fora os indiretos que nós causamos. Nós de onde
e viemos nesses projetos de assentamentos que eu fui que o
nosso Deputado citou, eu estive lá na semana passada porque
nós vamos começar a fazer nossos planos de manejo lá, o
INCRA ficou de abrir estrada para eles lá. Eu gostaria que vocês
fossem ver a miséria que é aquilo lá, que a falta de atenção
que é dada a esse povo, estão lá jogados, estão lá implorando
para que nós possamos pôr uma balsa no rio para eles poderem
vender um pouquinho de madeira para nós para poder dar
uma melhorada na situação deles lá, isso eu falo e quem quiser
ir ver nós vamos lá mostrar porque hoje nem acesso para
chegar lá tem muita dificuldade, nós estamos indo de barco e

andamos sete quilômetros a pé para poder chegar até esse
pessoal para podermos ver a situação e para nós iniciarmos
nossos planos de manejo nessa região. Ai nós fizemos uma
pauta de reivindicação que nós vamos entregar uma cópia ao
pessoal que é do Ministério do Meio Ambiente, ao pessoal da
SEDAM e aos nossos Deputados, eu não vou explicar todas
elas porque isso aqui são formas de trabalho, não é num fórum
deste aqui que nós vamos chegar a uma conclusão, isso aqui,
essas reivindicações nós vamos ter que sentar com o pessoal
técnico junto do IBAMA pra gente ir acertando a melhor forma
de se medir a flora, a melhor forma de se medir o nosso pátio,
não é pegar um fiscal e que ele saia daqui e vai lá dentro do
meu pátio; e vim aqui para medir o seu pátio, chega lá numa
pilha de madeira onde eu tenho ela gradeado e vai lá e atribui.
Eu tenho ramalhada peça por peça. Eu sei a quantia que tenho
exata da madeira lá. Eles chegam lá e atribuem valores. Mede,
e atribuem e é feito por estimativa e por estimativas nós somos
multados, depois nós temos que responder processo por crime
ambiental por estimativa, não por uma realidade, certo. Nós
temos problema na floresta, é feito um projeto de manejo é
feita uma estimativa, por que eu quero ver qual o engenheiro
agrônomo ou qualquer pessoa nesse mundo que seja capaz
de ir lá e me dizer a quantia exata que tem numa arvore ela
em pé. E sou madeireiro desde os meus oito anos de idade,
filho de madeireiro, eu quero ver, sempre tive esse
acompanhamento, sempre estive na floresta, já vi o desmate,
conheço o que é o desmate, conheço o que é o abate da arvore,
conheço tudo, certo. E sempre, nós somos visto como as
pessoas que acabam com a floresta, nós madeireiros, nós
dependemos de floresta, certo? Se nós acabarmos com a nossa
floresta, como aconteceu no Paraná, porque eu sou paranaense
e vim para o Mato Grosso, do Mato Grosso estou em Rondônia,
é pelo fato de que entram outros grupos e que vêm, desmatam
e acabam com a floresta e é imputada toda a culpa em cima
do madeireiro. Nós entramos em uma floresta sem ser feito o
projeto de manejo seletivo, automaticamente nós fazemos,
porque nós colhemos só sete ou oito espécies de madeiras, o
restante fica todo na floresta e com o passar dos anos elas vão
dando novas colheitas. O IBAMA, ele faz o projeto de manejo,
exige que se deixe uma árvore porta-semente. Porque eles
não fazem um trabalho para a gente fazer o adensamento
dessa floresta, porque com o adensamento dessa floresta, onde
eu abrir uma estrada, onde ao invés de ficar com uma
fiscalização tão rígida, tão severa, e exigir que onde eu abrir
uma estrada para ir buscar uma árvore eu não plante novas
árvores nesse lugar e que eu vou corrigir essa floresta e que
daqui a 20 anos ela vai estar mais rica do que ela está hoje,
porque nossas florestas aqui são pobres, elas não são
comparáveis com as florestas que nós tivemos no Paraná, nós
tínhamos espécies melhores com outros valores agregados. E
dentro disso, nós precisamos de diversas coisas junto ao IBAMA,
nós precisamos do controle do saldo da madeira, nós
precisamos agrupar as madeiras como já feito no nosso
pagamento de ICMS, e lá tem os grupos, as madeiras pelas
espécies, porque dificilmente, como eu falei, impossível você
pegar uma árvore, você determina que ela dê “x” cúbico e que
ela dá essa produção exata no final ali no manejo. Ou a gente
tem que forjar no final ou uma ou outra espécie, ou forjar e
tirar nota a mais porque a espécie não deu, ou forjar porque
ela deu acima. Aí como é que vai ser? Tem que pegar de um
outro manejo para poder completar aquilo ali. Nós precisamos
a extinção da DVPS, porque hoje o IBAMA fez a detenção do
produtor, só o produtor que pode fazer o manejo, e ele para
vender para a firma ele tem que fazer uma DVPS, ao invés
dele emitir uma nota fiscal como qualquer outro produto ou o
nosso produto de venda, ele tem a TPF, nessa TPF vai constar
as madeiras que eu vou pegar e com a nota fiscal, devido à
nota fiscal eu vou dar entrada na minha firma, isso evitaria
muita burocracia dentro do IBAMA, eles poderiam nos atender
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mais rápido, coisas que a gente tem que ir dez, quinze, vinte
vezes para poder ser resolvido, em uma vez seria feito dessa
forma, eu conseguiria dar entrada na minha firma, na minha
empresa e eu deter, fazer a exploração dessas madeiras.

Nós temos problemas na criação, nós queremos uma
criação disso, fazendo isso aí, fazer uma, criar essa TPF para
o produtor, não para ao invés de eu ir lá e tirar uma TPF daquela
DVPF o produtor ter essa DVPF, ele já passar direto para nós,
certo? E outro problema nosso também é o entorno da liminar.
Esse entorno, nós do Jaci-Paraná, a maior parte das áreas em
que elas tinham documentos, nós estávamos dentro da área
ali, quando se fez essa liminar deu um entorno de 10 quilômetros
ao redor de todas as áreas que tinham o problema, e nós ali
no Jaci-Paraná, nós temos diversos projetos de manejo que
eles estavam dentro desse entorno e já faz dois anos que nós
fizemos esse investimento, nós estamos com todas as árvores
demarcadas em cima de áreas prontas,, em alguns casos nós
conseguimos já pegar, conseguimos pegar até a PVPF na mão,
mas não conseguimos fazer a exploração por causa desse
entorno e isso criou muita dificuldade, porque antes de sair, de
ser votada a 2166 e essas novas regulamentações das áreas
que estão tendo agora do pequeno produtor, que acredito que
vai ser mais rápido, que nós vamos conseguir fazer esses
projetos mais rápidos, a maior parte das áreas com documento
do Jaci-Paraná eles estão ali, é vizinho de uma área que está
no entorno de Jaci-Paraná, que é na área das 67. E essa área
nós ficamos, praticamente todos os nossos projetos de manejo,
muitos deles, nós ficamos com eles parados e não conseguimos
fazer a produção, e conseguimos fazer a extração, certo?
Dentro do conhecimento meu de madeireiro, garanto que teria
muito a somar junto ao IBAMA, aos outros órgãos, em cada
fórum desses que tivesse ou mesmo que não fosse um fórum
desses, que fosse uma reunião de produtores que o IBAMA
chamasse nós lá para que nós víssemos a melhor forma de
produção. Eu tenho certeza absoluta que nós sairíamos com
um consenso de trabalho, tanto para, junto ao IBAMA, junto
ao órgão INCRA, que nós estaríamos para somar lá. O INCRA
tem problema lá no Joana D’arc de abrir a estrada, certo? Nós
fizemos um grupo de madeireiros e já estamos colocando uma
balsa com recursos próprios nossos e vamos abrir estradas
para localizar esses produtores para nós podermos trabalhar
e ser feita a exploração. Tenho certeza absoluta que a hora
que o INCRA se deparar daqui a seis meses quando nós tivermos
com esse processo mais ou menos já definido e nós já estando
lá fazendo a exploração, eles vão encontrar outra situação na
região, eles vão encontrar um pessoal lá com vontade de ficar
encima da terra, porque o dia que eu cheguei lá tinha dez
pessoas com malária, o cara não agüentava andar os sete
quilômetros para ir até um posto médico, porque não tinha
remédio para se tratar lá, e agora se Deus quiser eles vão
estar com essa condição e, é uma condição que nós madeireiros
que vamos estar propiciando para eles para que seja resolvido
isso daí.

O meu agradecimento novamente ao Deputado Haroldo
por ele ter propiciado esta oportunidade para a gente e dado
essa condição de agente começar a falar. Se nós formos falar
todos os problemas que existem hoje no setor, vamos ficar
praticamente o dia, vamos ficar a noite e amanhã, porque em
todos os lugares onde a gente mexe, onde se detém uma lei
para ser feita a mudança, para que seja compatível ao trabalho
que nós queremos desenvolver.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENE (Haroldo Santos) – Nós queremos
passar a palavra ao Sr. Claudinei da Silva, que também é
madeireiro, Presidente da Câmara de Alto Paraíso. Eu gostaria
de pedir que a gente fosse bem especifico com relação à solução
do problema. Eu gostaria que fosse falado aqui deste microfone
central. Depois os debates nós vamos usar esses microfones

ai e as pessoas que forem perguntadas também falar. Então
eu gostaria de pedir que cada um que for falar que falasse
bem especificamente no assunto.

O SR. CLAUDIONEI DA SILVA – Gostaria de agradecer
por estar administrando esta reunião, Deputado Haroldo Santos,
agradecer ao pessoal que compõe a Mesa, na pessoa Marcos
Valério, cumprimentar a todos que compõem a Mesa. Eu gostaria
de ser rápido e gostaria de me dirigir praticamente ao
representante do IBAMA e da SEDAM, como madeireiro que
sou e atravessando as dificuldades. Eu acho que todo mundo
vem atravessando no setor, nós vemos hoje e não sabemos,
pelo menos eu não sei, qual o critério que o IBAMA vem usando
e as medidas adotadas que nós, eu como madeireiro tenho
dificuldade de pegar uma guia dentro do IBAMA hoje. E nós
sabemos que essa é uma questão até difícil de nós
comentarmos, eu acho que deve ser levantada e várias pessoas
que não são madeireiros e que são os chamados vendedores
de notas e que estragam o nosso setor, que colocam os
madeireiros associados à corrupção, não somos nós que somos
corruptos, nós queremos trabalhar e essas pessoas, eu não
sei qual o critério, eles chegam ao IBAMA, pegam 50 a 100
guias e conseguem vender essas notas. Eu como madeireiro,
já no setor há 12 anos, tenho uma dificuldade tremenda de
pegar 10 a 15 guias cada cinco, seis meses. E ai nós vemos
que esse setor cada vez vai mais à ilegalidade  por causa disso,
eu acho que devem ser adotadas as medidas mais severas
nesse sentido e que dê mais credibilidade aos madeireiros,
tirando realmente essas pessoas que não são madeireiros que
estão estragando o nome dos madeireiros e levando ai o setor
à ruína que está hoje.

Gostaria também, para finalizar, de me dirigir também
ao representante da SEDAM, que em vários discursos, que nós
também sabemos que parece que tem um problema da bancada
federal, o Governo do Estado e nisso que impede, sempre recaí
sobre o setor, que é o setor madeireiro, que hoje está
precisando da união desses dois órgãos, como nunca precisou,
e nós em conversa que a gente ouviu, é que o Estado deveria
chamar a responsabilidade dessas florestas também, parece
que vai ser agora, a SEDAM vai assumir a responsabilidade.
Mas o Estado já deveria estar antes, sabendo que uma hora
isso iria acontecer, então o Estado também deve entrar firme
agora, chamar a responsabilidade e, enfim, ter uma solução
mais rápida para o nosso setor, é o que eu gostaria de dizer,
agradeço mais uma vez aí, agradeço também ao Presidente
dos madeireiros de Ariquemes, ao que se pronunciou há pouco
de Jaci Paraná, eu acho que falou todas as necessidades que
os madeireiros estão tendo e as dificuldades que nós estamos
enfrentando. Então eu peço a esses órgãos que cheguem a
um denominador comum, que eu acho que quem vai ganhar
não são só os madeireiros, é o Estado, nos empregos e no
ICMS que nós produzimos para este Estado, que não é pouco,
não, é muito.

É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Parabenizo
as palavras do Vereador e Presidente da Câmara e Madeireiro,
Claudionei. Eu passo a palavra para o Administrador de Jaci-
Paraná, Jurandir Rodrigues, e pediria também que você seja
bem específico no assunto aqui tratado.

Registro a presença do Deputado Beto do Trento, Chico
Doido e Deputado Gazoni, que se fazem presentes nesta
audiência.

O SR. JURANDIR RODRIGUES – Senhores e Senhoras,
boa tarde. Eu gostaria aqui, em nome do Deputado estadual
Edison Gazoni, que acabou de chegar, de cumprimentar a todos
da Mesa em nome do Edison que já se conhece há muito tempo,
e aqui cumprimentar também o pessoal da Policia Federal e
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de todos os órgãos competentes que se encontram nesta
reunião.

Eu não quero falar muito e por isso eu vou falar bem
rápido, porque o que a gente tinha de falar o Sr. Luiz que está
aqui representando os madeireiros já falou tudo.

Eu gostaria aqui de fazer um pedido e também de
agradecer por esta reunião, porque isso seria se tivesse feito,
mas antes, porque se nós estivéssemos fazendo esse trabalho
antes, eu tinha certeza que alguns problemas não estariam
acontecendo como está acontecendo hoje. Eu digo os
problemas porque estamos ali em Jaci há alguns anos e a
gente aqui, Deputados, a gente tem visto algumas pessoas de
Jaci-Paraná, não vou falar sobre os outros lugares, porque eu
vou falar sobre o meu, porque eu tenho conhecimento, e
algumas pessoas aqui, tem desses trabalhadores, que são
trabalhadores honestos, competentes e pais de família que já
têm três reincidências dentro órgão da Federal que se chama
Poder Judiciário. Então isso é lamentável saber que nós temos
pessoas que, se pegar, mais uma vez vão ficar presas na
cadeia. E gostaria de fazer um pedido ao pessoal do SEDAM e
do IBAMA, da Polícia Rodoviária, o nosso companheiro Alvino,
que gostaria que fizesse um pedido para aquelas pessoas, para
os seus policiais que estão fazendo o seu trabalho, que fosse,
mas assim talvez não todos, algumas pessoas que fossem
educadas com os trabalhadores. Porque nós tivemos pessoas
aqui de Jaci-Paraná, como foram presas com madeira e talvez
pedissem para tomar um copo de água, eles disseram que
seria tomar um copo de água lá no Urso Branco. Então eu acho
que isso é uma falta de respeito com os nossos trabalhadores,
porque ali nós temos pais de família e as pessoas que estão
trabalhando, pessoas que estão dando o seu sangue no dia-a-
dia, trabalhando, às vezes trabalhando de noite e qualquer
hora da madrugada para poder fazer o sustento de seus filhos.
Eu tenho certeza disso, que estamos cumprindo a lei, mas que
pegasse e que fosse com mais respeito, com mais facilidade,
porque o nosso pessoal tenho certeza que são pessoas
competentes, são trabalhadores.

E gostaria aqui, em nome do Deputado Haroldo Santos,
que também promoveu esta reunião, este acontecimento, de
dizer, Deputado, que o senhor está de parabéns e tenho certeza
que com essa atitude que o senhor tomou, tenho certeza que
algumas coisas vão ser resolvidas. E por hoje o meu boa tarde
e muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Queremos
agradecer as palavras do Administrador de Jaci-Paraná, e
passemos as palavras para o engenheiro florestal Amílton S.
Pereira.

O SR. AMILTON PEREIRA – Boa tarde a todos os
presentes nesta Audiência Publica. Gostaria de agradecer o
convite que foi feito à Associação Rondoniense de Engenheiros
Florestais da qual todos os engenheiros florestais de Rondônia
fazem parte. E esta Audiência Pública vem trazer, eu pela
primeira vez, o início de um processo de discussão da política
florestal do Estado de Rondônia. Nós estamos militando há
mais de 10 anos nesse setor, fazendo projeto junto com essa
classe produtiva, e a nossa associação tem discutido muito
esses problemas que vêm ocorrendo ultimamente, isso vem
acirrando de uma forma tão vertiginosa que vem preocupando
a todos nós. Nós temos trazido aos nossos clientes industriais
do setor madeireiro essa preocupação desde o ano passado
quando o Governador convocou todo o setor produtivo para
uma reunião, inclusive estava presente o Diretor de Florestas,
o Dr. Carlos Hummel, do IBAMA Brasília, e todo o seu staff do
Ministério do Meio Ambiente, principalmente do setor de
fiscalização, onde foram colocadas essas reivindicações e que
hoje nós estamos debatendo isso. Essa discussão já tem aí,

mas ou menos uns dois anos que foi trazida a foco, nós
estávamos observando que isso poderia acirrar e isso acirrou.
Mas eu acredito que o marco legal, para política Florestal deste
Estado, e como toda a Região Norte já foi estabelecida, e ela
foi estabelecida por lei no momento que a Lei de Gestão em
Terras Públicas foi sancionada pelo Presidente da República, o
art. 80 mudou o art. 19 do Código Florestal, com isso, de forma
direta, transferiu todas as responsabilidades e ações para os
Governos dos Estados, ou seja, a partir deste momento o
Governo do Estado tem a responsabilidade e vai ter que ter a
competência de encaminhar toda a política florestal do Estado
de Rondônia. E neste momento, essa auditoria ela passa a ter
a importância, eu solicito, Sr. Presidente, que essa auditoria
seja encaminhada também para o interior do Estado, ela seja
itinerante, para que seja discutido desde Vilhena e dentro do
seu setor e dentro de suas localidades, porque o que a gente
percebe é que deveriam estar presentes neste auditório todos
os sindicatos, está precisando, estar necessitando que a FIERO
fortaleça os sindicatos para que possam vir trabalhar
diretamente com a gente. Dessa reunião com Hummel, que
aconteceu há dois anos, ficaram definidos alguns critérios a
serem instituídos pelo IBAMA, para que os processos de manejo
e os projetos de manejo fossem liberados de forma mais célere,
o que não ocorreu. O que não vem ocorrendo. Ou seja, a cada
governo que entra são instituídas normas, instruções
normativas diferentes e que são gatilhos, em que a cada
momento você tem que cumprir situações diversas, um projeto
passa por todo um trâmite legal, hoje instituído muito legal,
porque você hoje não tem um projeto de manejo baseado em
declarações de posse, a terra tem que ter uma legitimidade,
essa legitimidade está definida por lei e dentro de cartórios. E
nesse momento que você apresenta um projeto de manejo,
hoje você tem projetos de manejo homologados e a cada
momento surgem novas condicionantes e essas condicionantes
elas não estão estabelecidos em lei, são definições que vem
do IBAMA de Brasília, que infelizmente os técnicos do IBAMA
de algumas localidades, principalmente do nosso Estado, não
concordam, mas eles têm que executar, são obrigados a
executar, porque eles têm que cumprir uma decisão de seus
superiores. E com isso, no ano passado, o IBAMA deve ter
aprovado no máximo 45 projetos de manejo, o que nós temos
certeza que foram 39. E projetos de desmatamento de Rondônia
foram só quatro projetos, isso não tem possibilidade nenhuma
de manter as indústrias deste Estado trabalhando legalmente.
Então, como foram discutidos aqui temas diversos e que me
cabe especificamente AREF, é o tema técnico, então é isso que
temos que trazer a nossa discussão. Nesse sentido, no momento
em que está se traduzindo e está transpondo essas políticas
públicas de floresta do Governo do Estado, eu acredito que o
setor produtivo, a Federação das Indústrias, que o Ministério
Público Estadual e o próprio IBAMA que vão ser o órgão
impulsionador do processo de transição, essa Audiência Pública
tem que fazer com que esse processo seja mais célere, ou
seja, dando um apoio suficiente e necessário ao Governo do
Estado de Rondônia para que possa de uma forma direta e
incisiva, é estrutura a Secretaria de Meio Ambiente do Estado
porque nós não temos possibilidade de executar uma política
de desenvolvimento fora de um padrão ético de uma política
de meio ambiente e de conservação.

Então, a SEDAM está aí, eu acredito que o Secretário
de Estado vai nos posicionar sobre as ações que o Governo vai
fazer e que está fazendo. Eu acredito que este marco legal é
uma visão futura de que as coisas dentro do setor florestal
tendem a melhorar. Mas para tender a melhorar a Secretária
vai ter que ter o nosso apoio, e nós vamos ter que estar
mobilizados, o setor técnico e o setor produtivo e as instituições
legais e constituídas.

Presidente, muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos)- Parabéns às
palavras do nosso querido Engenheiro Florestal. Só um pequeno
esclarecimento. Quando nós fazemos essas audiências,
normalmente as autoridades falam primeiro e depois fala a
comunidade, mas como metodologia para nós chegarmos a
conclusões bastantes práticas, nós invertemos o processo para
as reivindicações primeiro. Então, nós vamos passar a palavra
agora para a doutora Nanci Maria Rodrigues da Silva,
representante do IBAMA nesta reunião.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA - Boa
tarde a todos. Estamos aqui como alvos do IBAMA, vamos tentar
responder alguns questionamentos, algumas proposições que
foram colocadas.

Eu quero parabenizar o Deputado Haroldo que está
representando o Presidente da Assembléia na coordenação
deste trabalho, os meus colegas, o Promotor do Ministério
Público Estadual, Dr. Marcos Valério, o Ubiratan, todos os
presentes da Mesa, e a platéia, nossos colegas aqui, a maioria
são os nossos colegas, profissionais, e eu vou expor um
pouquinho do que foi colocado, até porque eu não consegui
anotar tudo porque foram tantas as colocações, mas eu quero
dizer o seguinte: O IBAMA tem todo um aparato legal, um rito
legal a cumprir e, é lógico, que nós não vamos nos ater a esse
rito, até porque nós temos o Ministério Público aqui que pode
depois estar falando sobre isso, mas eu quero dizer que dentro
desse modelo de ordenamento florestal eu acho que esse
momento, esse momento atual de discussão do processo de
discussão de gestão ambiental do setor florestal ele tem o
marco legal e a gente pode até considerar esse momento como
marco zero. Porque nós temos uma lei agora, de gestão de
florestas públicas que dá toda uma nova configuração para o
Estado e nós temos a medida provisória do BEM, que é um outro
marco legal e temos também a aprovação do zoneamento.
Então, nós temos marcos legais neste momento atual que até
então, à falta destes instrumentos legais, geravam conflitos.
Conflitos até interinstitucionais entre IBAMA e INCRA nas
definições de gestão e na execução de medidas. Então, nós
podemos considerar esse momento como marco zero. E eu
vou falar um pouco da situação que foi colocada aqui, e depois
o Secretário Estadual de Meio Ambiente, Dr. Agostinho, vai
colocar sobre, a partir de agora, quer dizer, esse marco zero
que veio com esse aparato legal novo, de 2006.

O que foi nos colocado pelo Deputado Haroldo, ele
colocou muito claro que o objetivo desta audiência seria nós
sairmos daqui com uma agenda positiva, onde pudéssemos
estar definindo prazos, e eu aí quero falar um pouco de prazos,
e onde nós pudéssemos ter um consenso interinstitucional.
Então nas questões dos planos de manejos, que foi levantada
aqui, colocada pelos representantes dos madeireiros e a questão
dos toreiros. O plano de manejo, ele na situação até agora, e
quando eu falar vamos falar do marco zero para trás, vamos
nos reportar ao que está sendo até, onde nós estamos iniciando
agora, porque eu estou chamando de marco zero neste
momento para que vocês possam entender.

Então, os planos de manejo, eles hoje, a situação atual
tem três momentos: nós temos os planos de manejo que estão
dentro da área da medida liminar, e aí estes estão suspensos
pela Justiça Federal, o Juiz Federal baixou uma liminar e
suspendeu, aí o IBAMA consequentemente teve que suspender
porque ele é réu. Então nós não recebemos, não analisamos,
suspendemos tudo por uma decisão judicial. Acontece que
mesmo estando suspensos os planos de manejo, mesmo
estando suspensas todas as ações antrópicas e instrumental
que possam estar trabalhando com os recursos florestais, foram
suspensas mesmo assim, nós tivemos o incremento nos
desmatamentos. De 214 polígonos de desmatamento em 2004,
que foi quando saiu a liminar, e 1.241 polígonos de
desmatamentos em 2005. Isso quer dizer que a liminar também

não barrou a ação antrópica. Então, isso dá resposta a uma
ação efetiva em que o Presidente da Associação dos
Madeireiros colocou como conflito entre Polícia Federal e IBAMA,
e IBAMA e Madeireiros, dessa ação conjunta que nós vamos
falar daqui a pouco, mas eu quero colocar isso.

Então, essa interferência ilegal, ao não se cumprir uma
determinação judicial e que o IBAMA é réu nessa ação
juntamente com o Estado, faz com que nós tivéssemos uma
ação mais efetiva e mais punitiva por conta de não se respeitar
a liminar de o IBAMA estar sendo cobrado judicialmente a
cumprir. Quem está aqui, tem algumas pessoas aqui, inclusive
representantes de madeireiros, que estiveram conosco na
audiência pública com o Juiz Federal em janeiro e na qual ele
bateu o martelo e disse que se o IBAMA não cumprir e nós
estaremos determinamos a conseqüência disso. Então por isso
nós efetivamos mais essa ação. E agora temos uma segunda
situação que é a situação dos planos de manejo suspensos
porque tinha aquele documento de posse, que estava suspeito,
sob suspeita, e houve toda aquela interferência da Polícia
Federal, e nós suspendemos todos os planos de manejo porque
tinha aquele documento de posse não aceitável, não confiável
e foram suspensos, e estes estão suspensos. Então nós temos
duas situações.

A terceira situação é a questão da análise dos planos
de manejos que são sustentáveis que podem efetivamente ser
liberados. E aí nós temos alguns questionamentos, o
madeireiro, que é questão da morosidade, questão da
burocracia, a questão do prazo, e aí o Deputado Haroldo colocou,
e eu quero colocar o seguinte:  na questão da morosidade,
nós estamos, é de conhecimento de todos que nós estamos
reestruturando a questão de pessoal, administrativo, o IBAMA
está passando por uma reestruturação administrativa. Nós
fizemos um concurso, o IBAMA não tinha pessoal, o IBAMA
tinha funcionários e eu posso dizer abertamente, que todo
mundo sabe, corruptos, em que nós tivemos que entrar no
IBAMA e acioná-los porque isso era prejudicial ao próprio setor
porque fomentava a ilegalidade e nós não queremos isso.  Então
nós tínhamos essa situação além da escassez de servidores.
Então nesse processo nós tivemos dois concursos públicos e
eu não estou aqui justificando, mas mostrando o que é essa
reestruturação. E aí eu quero dizer para vocês que até um ano
atrás nós teríamos, nós para aprovarmos um plano de manejo
nós levávamos em média 08 meses, não é, Amilton?  Oito
meses, um ano. Hoje nós estamos aprovando até com três
meses, dependendo de não haver pendência, aí o Engenheiro
Florestal, o Amilton colocou a questão que o IBAMA está
inventando coisas.  Existe isso também, gente, mas isso vamos
colocar no passado, porque a partir do marco zero a gente vai
ter uma outra definição, que isso também é para solucionar
esses problemas administrativos que nós temos.  Então a nossa
luta nesses três anos era ordenar, trabalhar esses
ordenamentos legais, esses marcos, esses ritos legais para
que a gente pudesse hoje estar aqui nesta Audiência e falar
claramente que nós estamos resolvendo a situação.

Quem acompanhou o GT de Florestas, e eu participei
do GT de Florestas, que era o GT Nacional onde tinha o pessoal
do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, local e
nacional, nós discutimos, por três, nós tivemos no GT de
Floresta, que reunião é na FIERO, reunião é no INCRA e tivemos
reuniões abertas à população e inclusive nas reuniões do GT
nós tivemos vários representantes de madeireiras.  Essa Lei
que saiu agora, que é a Lei de Gestão de Floresta, ela é objeto
de discussão do GT, então ela não foi aleatória, ela foi objeto,
o Ministério Público esteve nessas discussões, a Assembléia
Legislativa esteve nessas discussões, o INCRA, nós tivemos
várias discussões do GT de Floresta em Rondônia e
apresentamos propostas nacionais e fizemos revisões daquela
minuta de Lei para que nós tivéssemos hoje podendo falar que
temos o instrumento legal, certo.  Então isso eu quero deixar
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bem claro que parece que a gente não estava trabalhando
nesse período. E a questão, então nós estamos hoje nessa
transferência, na questão dos manejos florestais, essa questão
hoje ela está sendo, a gente pode dizer que tem esse marco
zero porque nós trabalhamos esses três anos para isso, mesmo
dentro, reestruturando o IBAMA, reestruturando e trabalhando
nos marcos legais e lutando para que o zoneamento fosse
aprovado, porque sem isso nós não teríamos como falar de
ordenamento florestal.  Então nessa situação que nós estamos
hoje, nós estamos dentro do IBAMA, nós fizemos dois
concursos, acabamos de fazer um, em novembro o nosso
pessoal assumiu, nós estamos contratando, estão sendo
chamados mais 350 e nós vamos, estamos montando agora
um Núcleo de Geoprocessamento e Difusão de Tecnologia e o
Centro de Controle ao Desmatamento. Por quê?  Porque nós
vamos passar essas ações para o Estado, creio eu que isso se
concretize o mais breve possível, o Secretário vai falar um
pouco sobre isso, mas ao passarmos isso para o Estado não
nos é retirada à competência nem a obrigação de gestores,
nós não vamos ser executores, mas nós vamos precisar
monitorar e nós vamos precisar estar fiscalizando, não no
sentido de repressão, mas no sentido de fiscalizar a ação como
ela está sendo desenvolvida.  Isso não tira, não exime totalmente
a competência e a obrigatoriedade do IBAMA.  E aí, então eu
acho que eu respondi, se eu não respondi vocês podem
perguntar sobre a questão do Plano de Manejo. Então são três
situações.

Na questão da liminar, quem esteve na Audiência
Pública com o Juiz Federal em janeiro sabe que ele deu prazo
para que nós mandássemos as documentações e eu acho que
cada um mandou, o IBAMA mandou a documentação que na
Audiência Pública foi solicitada, assim como os representantes
dos manejos que estavam lá representados pelos seus
advogados e etc, ele também pediu.  Então essa situação da
zona um está lá, a situação zona dois, nós temos agora a MP
do BEM que o INCRA pode estar colocando sobre essa situação
da questão.

Agora vamos para a questão do desmatamento. Desde
2004 que o IBAMA baixou uma norma, uma instrução, uma
portaria onde o desmatamento no assentamento poderia ser
solicitado pelo INCRA e era um desmatamento simplificado, e
aí inclui a questão que o Presidente da Associação lá dos
Toreiros colocou das pequenas propriedades, os pequenos
desmatamentos.  O que acontece com a situação que nós temos
hoje? O IBAMA não pode autorizar uso de recursos florestais
em áreas ilegais.  E aí o que acontece?  Se você não tem o
licenciamento da sua propriedade, você não tem a regularização,
não vai ao IBAMA pedir autorização, nós não temos como
autorizar também a exploração florestal, o uso da madeira
nessas áreas, que é uma questão simplificada. Mas nós temos
aí as duas situações. Os assentamentos do INCRA que não
estão licenciados, não foi pedida a autorização de desmate e
aí tem uma portaria, como eu já falei, do IBAMA que pode ser
feito, é a única forma legal dos Toreiros estarem trabalhando
com a madeira porque senão eles têm que ter Plano de Manejo,
porque todo o recurso florestal ele tem que ter origem e a
origem é o Plano de Manejo ou então o desmatamento simples,
só tem essas duas origens legais, o resto tudo é ilegal.

Aí o que acontece hoje?  Hoje nós temos desmatamento
em invasão de terras públicas, que aí a gente não precisa entrar
nesse detalhe que todo mundo conhece como é que se dá
isso, os próprios madeireiros estão mais do que cansados de
conhecer, e quem está aqui, como é que se dá essa invasão de
terra pública. Aí isso para mim e para o setor é superprejudicial,
então nós não vamos nem comentar, a não ser que queiram
depois entrar em detalhe.

Agora, ainda do que foi colocado, é a questão das
madeireiras em si, da fiscalização nos pátios, a questão da
nomenclatura das espécies que foi colocado aqui, o IBAMA

está publicando um catálogo, agora está saindo um catalogo
com as espécies, simplificando, porque o que acontece que
eles reclamam muito que tem várias espécies, espécies que
eles conhecem com um nome e o IBAMA coloca com outro,
diferenças de nome, de nomenclaturas e que não são
considerados na hora que vai fazer o pátio. Então, o IBAMA
acabou de publicar um catálogo onde ele condensa todas essas
informações e que agora vai ser muito mais fácil, nós vamos
sanar esse problema da nomenclatura das espécies quando
se fizer pátio. Nós já temos isso publicado.

A questão do conflito com a Polícia Rodoviária que eu
já coloquei é porque nós precisamos cumprir a liminar. Então
nós não podemos cumprir, se tem um desmatamento ilegal, se
está acontecendo de forma ilegal, o IBAMA é um órgão federal
então, ele tem convênio com as instituições federais assim
como a estadual, mas nós lançamos mão das parcerias federais
então, a Polícia Federal Rodoviária é uma parceira do IBAMA
nessa situação de cumprir o que é determinado, e que está
causando ilegalidade e nós temos que cumprir a lei mesmo,
não tem como dizer que não, se eu disser que não o Promotor
aqui manda me prender então, nós estamos trabalhando numa
ação conjunta, a Polícia Federal com o apoio da Polícia
Rodoviária, com o apoio da Polícia Florestal, e vamos continuar
trabalhando nesse sentido para que nós possamos ordenar o
uso. E vou dizer uma coisa para vocês, conflito é bom, conflito
é bom, sabe por quê? Porque quando a gente conflita, a gente
desarmoniza uma situação que é ilegal para a gente harmonizar
legalmente. Eu creio que daqui vai sair algo muito bom, que
nós vamos poder estar ordenando o setor florestal porque esse
é o nosso objetivo, é o que nós queremos e estamos
trabalhando para isso há três anos e na verdade quando ele
falou que os novos produtores não têm documentação, eles
não têm documentação porque na verdade são invasores de
terras públicas, aí o INCRA pode responder isso, não tem
documentação, não tem como o IBAMA legalizar. Aí ele falou
que o IBAMA não chama para resolver conjuntamente a situação
do setor madeireiro que foi barrado para entrar nas
conferências de meio ambiente. Olha, a conferência foi feita,
as duas conferências, eu digo que foi o encontro de maior
êxito. Na primeira conferência nós tivemos 1.500 pessoas, nós
tivemos discussão em todos os Estados e trouxemos para a
Conferência os Delegados representando os Municípios, todos
os Municípios se fizeram representar, inclusive todo esse
discurso de sustentabilidade do Estado foi feito com a
participação da sociedade civil organizada. Eu não sei por que
o setor não participou. E na 2ª Conferência Estadual, essa foi
mais sucinta, nós tivemos só 450 participantes, porque nós já
estávamos só, vamos dizer assim, referendando o que nós
tínhamos feito na primeira e complementando a política
ambiental do Estado de Rondônia naquilo que já estava sendo
executado. Então, se nós formos ver o resultado do que foi a
1ª e a 2ª Conferências nas Políticas de Desenvolvimento do
Estado, eu diria que o que nós estamos falando aqui é resultado
disso, o que o Secretario vai falar daqui a pouco é resultado
disso, inclusive nessa segunda Conferência nós tivemos, quando
a Secretária da Amazônia esteve aqui, o Secretário Nacional
do CONAMA, nós tivemos uma reunião com o Secretário do
Meio Ambiente, com o corpo técnico, e fizemos questão de
frisar a necessidade de se aprovar o zoneamento, de se aprovar
os recursos do PPG7, o convênio com o INCRA, de liberar os
recursos, nós fizemos questão de fazer essa mesa redonda
onde nós estávamos pressionando de uma certa forma, assim
como a gente está sendo pressionado aqui, mas numa coisa
bem democrática e legal, pressionar nessa coisa democrática
e legal, que nós podemos nos expor com o Ministério do Meio
Ambiente e o CONAMA, para a aprovação do zoneamento a
gente fez o lobby legal na segunda Conferência, então nós
temos um resultado aí sobre isso.
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Eu vou concluir senão não deixo nada para o Secretário
falar.  E questão de prazo eu já falei, não é, Deputado Haroldo,
que nós estávamos levando oito meses para aprovar um Plano
de Manejo, oito meses a um ano. Hoje nós estamos em três
meses, quer dizer, isso é um tempo recorde, então acho que
melhorou muito, no máximo, quando não tem nenhum, quando
tem algum impedimento, tudo bem.  E ainda tem uns
entravezinhos lá que a gente vai tentando arrumar daqui ou de
acolá porque depende muito da pessoa, e quando depende de
pessoal é difícil.

E aí a questão da multa estimativa por espécie, a
questão das ATPF‘s que foi colocada também pelos madeireiros
porque que uns recebem e outros não recebem e tal. As ATPF
nós estamos com dificuldades hoje, porque nós estamos
mudando o sistema, mas nós estamos mudando para melhor,
nós estamos mudando para melhor porque esse novo sistema
que vai estar  a partir desse marco zero que eu falei, ele é um
sistema moderno, é tipo você vai ali no Banco do Brasil, a
gente não tira um boleto, no concurso você tira um boleto e vai
pagar no caixa do Banco, você vai na internet, no boleto e vai
e paga, o sistema é mais ou menos isso, e aí se você tem
saldo, os relatórios, o monitoramento vai estar alimentando
esse sistema, se você tem saldo você vai lá e você mesmo
puxa o seu documento, o substituto da a TPF que vai ter outro
nome que eu não sei dizer agora para vocês, mas vamos dizer
a sua guia e você vai estar com essa guia de transporte e tal
na sua mão tirando na internet, é um sistema superfácil, mas
isso vai lá para a Secretaria de Meio Ambiente, não vai ser
mais com o IBAMA a partir desse momento de transição.

E aí ele falou sobre os critérios de medidas adotadas,
a dificuldade do madeireiro e o atravessador.  Com esse novo
sistema eu acredito que a figura do atravessador sai. Por quê?
Porque nós vamos estar, eu acredito que sai, se não sair nós
vamos ter que voltar para uma discussão porque o objetivo é
tirar, é tirar as ATPF H:’s calçadas, as ATPF’s ilegais e tirar a
figura do atravessador, vender madeira a quem tem madeira,
quem tem Plano de Manejo na verdade, vender madeira a quem
tem Plano de Manejo aprovado, quem tem sua empresa lá,
tem sua madeira no pátio para vender, e aí nós, o IBAMA vai lá
monitorar, fiscalizar, a SEDAM vai porque quem vai vender
madeira é com esse novo sistema seria quem tem madeira.

Então eu acredito que nós estamos a partir desse marco
zero dando início a um ordenamento tanto da ocupação porque
a gente tem batido na questão da ocupação, como do uso dos
recursos naturais ordenados eu acredito isso e estou esperando
e estou otimista. Eu quero fazer, eu acho que eu poderia concluir
ainda falando o que o gestor lá do Distrito de Jaci-Paraná da
questão do desrespeito com as pessoas, esse é um problema
difícil de solucionar, porque aí é uma questão pessoal de
respeito ao ser humano, é uma questão de ética e cidadania,
de respeito que nós estamos tentando com essa nova estrutura
de pessoal, pessoal novo, cheio de gás, e aí queria fazer uma
recomendação para concluir, falando aqui como gestora para
que nós possamos estar apoiando essa transição e a SEDAM
para receber e para poder não ter que depois retornar como
já aconteceu no passado, retornar ao IBAMA porque o Estado
foi incompetente para gerir, nós possamos ter todo o apoio,
está dando todo esse apoio tanto para os profissionais da área
de floresta como os Deputados desta Casa que estão apoiando
esse processo de transição, apoiando a Secretaria de Meio
Ambiente nessa reestruturação de pessoal, porque vai ser
necessário, porque é uma das condicionantes que o Estado
tenha condições de receber aquilo que o IBAMA está repassando
porque nós estamos nos reestruturando para dar resposta
também a essa ação conjunta com o Estado. Então é muito
importante que o Estado tenha credibilidade, que a Secretaria
de Meio Ambiente tenha credibilidade e que esta Casa aqui
possa estar aprovando a reestruturação da Secretaria porque
no convênio que vai se assinar há uma condicionante nesse

sentido. Eu agradeço a oportunidade e estou aberta às
perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Queremos
agradecer as palavras da Dra. Nanci Maria Rodrigues da Silva.
Informamos a todos os presentes que esta Audiência Pública
está sendo transmitida ao vivo via internet no programa
INTERLEGIS para 22 Municípios. Estamos ao vivo, inclusive
colocamos à disposição, se qualquer um desses Municípios
quiser fazer perguntas também estará dentro de alguns minutos
aberto também para quem quiser participar esteja à vontade.

Eu passo a palavra para o Sr. Augustinho Pastore,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental.

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Eu gostaria neste
momento de cumprimentar o Deputado Haroldo Santos, neste
momento presidindo esta solenidade; cumprimentar também
Dr. Marcos Valério, do Ministério Público Estadual, e esse é o
Marcos Valério de Rondônia, e homem sério, deixar bem claro,
que não confundam, porque ultimamente o Brasil ouviu falar
muito em Marcos Valério, não é esse, esse é um homem sério
de Rondônia. Cumprimentar também o representante do INCRA
aqui, o Ubiratan; cumprimentar a Nanci do IBAMA; o
representante dos madeireiros aqui de Jaci-Paraná;
cumprimentar os demais Deputados aqui presentes; Alvino
também representando aqui toda a Polícia Rodoviária Federal
do Estado de Rondônia, aos demais componentes aqui deste
evento, senhoras e senhores.

Nós estamos hoje aqui mais uma vez debatendo, mas
graças a Deus eu acredito que com uma grande luz ao fim do
túnel. Eu gostaria em primeiro lugar de citar aqui a respeito do
que o Presidente da Câmara de Alto Paraíso colocou em relação
ao relacionamento IBAMA e SEDAM. Eu quero deixar bem claro
que estamos realmente há três anos discutindo, conversando,
trocando idéias, muitas vezes discordando, outras vezes
concordando, mas é o único meio que a gente tem para
encontrar uma solução, é conversando, se conversando não
chegarmos a um consenso, brigando provavelmente é pior, e
graças a Deus tem avançado muito, temos conversado, temos
discutido e chegamos onde estamos chegando neste momento
que dependia de um passo muito importante aqui para o Estado
de Rondônia, que era a aprovação do zoneamento sócio-
econômico e ecológico do Estado. Depois de todos esses anos
trabalhando conseguimos aprovar o zoneamento, diga-se de
passagem, por unanimidade, dentro do CONAMA, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente, que é composto por 105 entidades
diferentes e não teve sequer uma entidade contrária à
aprovação do nosso zoneamento de Rondônia, nem uma
sequer, e para quem não sabe, é o único zoneamento do Brasil
aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, é o primeiro
zoneamento aprovado.

Após esse passo importante, houve também
sancionada a Lei das Florestas Públicas pelo Presidente Lula,
onde a Lei já diz que as florestas estaduais, as reservas
particulares passam a ser de responsabilidade do Estado e
onde as federais permanecem subordinadas ao comando do
IBAMA, mas para isso se falou durante vários anos sobre o
pacto federativo, agora não se fala mais em pacto federativo
porque a lei já diz que é do Estado, mas para que isso aconteça
é preciso que se assine um documento chamado Termo de
Cooperação Técnica. Esse documento, fomos a Brasília semana
passada, eu, o senhor Osvaldo Pitaluga, Superintendente do
IBAMA, que agora voltou, não é mais gerência, é
Superintendência do IBAMA aqui no Estado de Rondônia, onde
levamos já o Termo de Cooperação e entregamos no IBAMA
para sair de lá com o parecer jurídico, que isso é uma questão
burocrática, assim é normal, isso precisa em todos os sentidos.
Acredito que dentro de uma semana no máximo nós deveremos
já ter o parecer jurídico do IBAMA, favorável com toda certeza
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porque existe muita boa vontade dos dirigentes do IBAMA tanto
de Rondônia como de Brasília para que isso aconteça o mais
rápido possível.

Então eu apenas estou explanando para que vocês
fiquem a par do que está acontecendo. Tendo esse parecer
jurídico em mãos será marcada a data da assinatura desse
Termo de Cooperação, eu não quero marcar data porque não
depende de mim, mas eu creio que em 15 dias a 30 dias nós
deveremos estar assinando esse Termo de Cooperação, nesse
Termo de Cooperação quero deixar bem claro para todos
porque existem muitas conversas no Estado todo e diariamente
me ligam tanto madeireiros como empresários, enfim, pessoas
preocupadas com o setor, diz que fulano me disse aqui que vai
ficar dois anos ainda o IBAMA comandando tudo. Gente, eu
quero deixar bem claro uma coisa, no Termo de Cooperação
Técnica é normal, tem que constar um período em que o IBAMA
vai fazer essa transição para o Estado. Nesse Termo de
Cooperação foi colocado 12 meses, mais me deixa explicar
rapidamente para vocês, não quer dizer que é daqui a 12 meses
que o IBAMA vai repassar para o Estado, é apenas questão
que precisa constar um prazo, se em 30 dias o Estado tiver
condições de assumir todas as atribuições do IBAMA, o IBAMA
repassa tudo para o Estado, se levar seis meses, vai
repassando conforme o Estado vai tendo as condições para
receber essas atribuições. Então estou apenas colocando a
vocês a situação que está, posso afirmar com toda a certeza a
vocês, nós estamos nos preparando para que o mais rápido
possível possamos assumir essas atribuições do IBAMA, são
várias, mas a primeira é compromisso, é compromisso do
Governo do Estado, é compromisso nosso, falei também para
o Deputado Haroldo Santos hoje, é compromisso nosso a
primeira atribuição que nós queremos é dos Planos de Manejo
para poder agilizar, procurar um meio junto ao IBAMA. Nós
queremos que nos ajude, mas ninguém vai achar que o IBAMA
vai desaparecer, não, meus amigos, o IBAMA continua cuidando
das coisas deles, das reservas federais, das reservas biológicas,
das Flonas, e ele fica como órgão supervisor. Se nós fizermos
coisa errada, o IBAMA vem e fiscaliza e vai fazer o que é de
direito, por isso que temos que tomar cuidado ao fazer as
coisas andarem rápido, mas dentro da lei, é isso que tem que
deixar bem claro a todos.

O Estado quer assumir, vai assumir e nós vamos dar
conta, vocês não tenham dúvida, porque o Governador já me
autorizou, assim que tivermos a estrutura que for necessária,
imediatamente serão contratadas quantas pessoas forem
necessárias, engenheiros, técnicos, quem precisar para fazer
a coisa andar. É isso que nós vamos fazer e tenho certeza
neste momento, e afirmo aqui, eu duvido que tenha um
Deputado que não irá apoiar, porque é o interesse de todos,
aqui neste momento eu duvido que alguém vá olhar partido
político ou ideologia política, nós estamos juntos para resolver
um problema que é de todos nós.

Bem, aqui foi citado isso, apenas fiz questão de dizer
para vocês saberem em que situação está parte da transferência
para o Estado. Aqui foi falado de medição de pátio onde o
nosso companheiro aqui falou, e eu digo com toda a
tranqüilidade para vocês, porque eu também fui madeireiro e
não tem duas medições que dê igual, não existe porque cada
um tem uma forma de medir, tem uma maneira, se tiver um
oco na madeira dependendo da forma que você medir já dá
diferença lá na frente. Então é uma realidade medição de pátio
é um problema sério. Uma das coisas que assim que o Estado
assumir nós queremos discutir junto com o setor madeireiro,
junto com a FIERO, junto com quem de direito e logicamente
também com o IBAMA, não tem problema nenhum voltar o
problema do corte seletivo, existem muitas propriedades
pequenas que têm muitas vezes um proprietário que tem lá
apenas 50 árvores que são plenamente possíveis de serem
extraídas. Se ele tira 50, vamos encontrar um meio, ele vai ter

que plantar 300 ou 400 para poder tirar essas, é uma coisa
óbvia, nós temos que ter consciência de que precisamos
reflorestar este Estado porque daqui a 10, 15 anos o setor
madeireiro vai ter uma vida nova, vai ter matéria-prima, eu
sempre tenho defendido onde ando que ao madeireiro não
interessa, o madeireiro sério, eu estou falando, não interessa
a floresta no chão, a matéria-prima dele é a floresta em pé e
ele precisa fazer a coisa certa preservando as florestas, mas
dando condições de trabalhar. Esse é o objetivo do Estado e eu
sei que é possível que isso aconteça. O corte seletivo é uma
das formas de que poderemos aproveitar muita madeira que
hoje não pode ser aproveitada e que vai dar um fôlego muito
bom para muitas indústrias aqui deste Estado.

Nós queremos implantar aqui o mesmo modelo que o
Mato Grosso implantou agora em 1º de janeiro. É um modelo,
inclusive, recomendado pelo próprio Ministério do Meio
Ambiente, quando tenho ido quase toda semana a Brasília, é
um modelo que tem funcionado, está dando certo e estamos
copiando esse mesmo modelo para ser implantado aqui no
Estado de Rondônia. Provavelmente no Mato Grosso foi feito o
dia que o Mato Grosso assumiu, aqui sim eu falaria do marco
zero, no dia que ele assumiu, ele não quis saber do que tinha
dali para trás, vamos começar vida nova daqui para frente,
agora é o Estado que vai assumir, nós vamos trabalhar sério
dentro da lei e o que era para trás, resolve o problema lá atrás
e o que é daqui para frente o Estado vai assumir e estou falando
isso que é a nossa intenção, não estou falando que estou
fazendo, é a nossa intenção fazermos isso assim que
assumirmos essas atribuições.

Em relação aos Planos de Manejo, eu gostaria de deixar
bem claro, só para fazer um pequeno comentário, e eu acho
que foi um avanço grande durante esses três anos de discussões
e às vezes acordos, às vezes desacordos porque muitas vezes
se chegava ao IBAMA e eu quero deixar bem claro aqui a todos
vocês quando falo em IBAMA, eu não estou falando Nanci, eu
estou falando instituição IBAMA, porque a Nanci é uma das
pessoas dentro do IBAMA que eu considero de maior coerência
que eu já conheci dentro do IBAMA, uma pessoa que sempre
tem procurado um meio de poder fazer as coisas andarem.
Cada vez que se chegava ali, se criava uma dificuldade, os
madeireiros sabem bem do que eu estou falando, faltam três
documentos, formavam os três, chegava lá faltava o quarto,
trazia o quarto documento passava uma semana, faltou mais
não sei o quê, isso ia dificultando. Chegou num ponto em que
chegamos num acordo. Sentamos, IBAMA, SEDAM, Ministério
Público, ONGs, são tantos órgãos que eu nem me lembro mais,
sei que deu uns dez, e vamos fazer o seguinte: precisamos
definir um termo de referência. O que é para se fazer um
Plano de Manejo. Por quê? Existia um do Estado que o IBAMA
não conhecia. O IBAMA na verdade não tinha um termo de
referência e a Nanci que não está aqui neste momento, mas
sabe disso, então, como não tinha, ficava-se inventando uma
coisa e outra para dificultar as coisas. Hoje nós temos feito
junto com todos esses órgãos que não tem mais quem até
WWF, a ONG, estava junto participando. Esse Termo de
Referência é a Bíblia dos Planos de Manejo, vamos dizer assim,
em termos, para entender mais fácil. Então isto está pronto, o
Estado está trabalhando para assumir esses próximos dias.
Sabemos que fácil não vai ser, precisamos do apoio de todos
vocês, precisamos do apoio de IBAMA, sem dúvida nenhuma,
mas tenho certeza que no que depender também da Assembléia
Legislativa nós teremos todo o apoio que o próprio Deputado
Haroldo Santos nos assegurou, tenho certeza que isso é de
interesse de todos os Parlamentares deste Estado e não tenho
um pingo de medo, de receio de assumir qualquer tipo de
responsabilidade, qualquer tipo de problema, por que os
desafios todos os dias existem e esse é um grande desafio.

Preciso do apoio de vocês, precisamos da união de
vocês, Associações dos Engenheiros Florestais, aqui
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representadas pelo Amilton neste momento, já se colocou à
disposição, sem dúvida nenhuma uma entidade superimportante
para nos apoiar, nos ajudar, a FIERO já se colocou à disposição.
Tantos outros sindicatos e madeireiros se colocaram à
disposição, é isso que nós precisamos, podem ter certeza do
que estou falando aqui neste momento, falo, inclusive, em nome
do Governador do Estado, que me disse: “O que tiver que
assumir, assuma que eu assino embaixo e nós vamos dar conta
e vamos levar adiante esse projeto de passar as atribuições
do IBAMA para o Estado”. E o IBAMA vai continuar existindo,
vai continuar fiscalizando, supervisionando, mas o Estado vai
ter o poder de decidir, se fizer errado o IBAMA entra em ação,
se fizermos certo, que é o que nós queremos fazer, o IBAMA
fica no lugar dele e nós ficamos no nosso. Esse é o objetivo
maior e eu tenho certeza que vamos conseguir e vamos dar
conta.

No mais, meus amigos, obrigado. Eu quero agradecer
a presença de todos vocês. Estamos à disposição sempre. Eu
vejo, todo dia estou atendendo madeireiros desesperados e
entendo a situação porque eu conheço como funciona o setor.
E sei que vocês estão no limite e nós queremos encontrar a
saída e estamos encontrando a saída, podem ter certeza aqui,
que entre nós, vocês, o IBAMA vai nos ajudar, nós vamos vencer
essa luta.

Obrigado. Um abraço a todos.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos)– Agradecemos
as palavras do Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM, Augustinho Pastore, vamos ouvir agora o
Engenheiro Florestal Ubiratan Francisco da Silva, funcionário
público do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
que representa neste ato o Dr.Olavo.

O SR. UBIRATAN FRANCISCO DA SILVA – Boa tarde
a todos. Eu quero cumprimentar a Mesa, o Deputado Haroldo,
José de Freitas, Nanci, o representante lá de Jaci-Paraná, o
Secretário do Meio Ambiente Augustinho Pastore, o Marcos
Valério, a todos aqui presentes, representantes de Entidades
do setor madeireiro, representante da AREF, o Amilton, a todos
que aqui se pronunciaram.

Eu, Deputado Haroldo, queria antes de iniciar aí uma
breve análise sobre toda essa situação em que se encontra o
setor florestal no Estado de Rondônia, dizer que minha
participação aqui neste momento representando o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária se dá mais em
respeito à minha vinda aqui, o atendimento à solicitação da
minha presença aqui, como representante do INCRA, se dá
mais em respeito a esta Casa, ao Deputado Haroldo Santos, a
todos que aqui vieram para discutir este assunto tão importante,
e se dá mais em respeito do que propriamente eu esclarecer
ou assumir algum compromisso. Eu sou funcionário do INCRA
e fiquei afastado ano passado inteiro do INCRA retornei agora
no mês de março e não estou a par do desenrolar de todas as
questões que porventura vocês desejavam receber informações
e que eu não vou poder atendê-los. Então, de antemão peço
desculpas por isso, mas estou atento a tudo que aqui foi
reivindicado e levarei ao conhecimento da Gerência, da
Superintendência do INCRA, para que se tomem as providências
necessárias.

Nós sabemos que os órgãos públicos têm problema de
gestão, fundamentalmente os problemas dos órgãos públicos
são de gestão. Eu li um livro que recomendo a todos, a todos
mesmos que é o Monge e o Executivo, e que tenho certeza que
se todos lessem esse livro poderiam melhorar muito suas vidas
e principalmente os gestores públicos, porque o grande
problema de gestão é que agentes públicos exercem a sua
gestão com autoridade: eu mando e você faz! E aí se cria uma
série de problemas nessa atitude muitas vezes do gestor público
do “eu mando e você obedece”, como a política do meio

ambiente no País, que felizmente parece que agora se tem
uma luz no fim do túnel que é a do comando e controle e não
da sustentabilidade de fazer leis, faz-se uma Medida Provisória
2166 e aí vai se achar que todo mundo vai cumprir, “eu mando
e vocês obedecem”, quando na prática a gente sabe que não é
assim, só um parêntese, que é uma Medida Provisória burra,
que no nosso Estado sabe-se que tem áreas que não pode se
desmatar nada, tem que preservar 100% pelas questões de
solo, enfim, não permite um desmatamento, tem que se
preservar 100%, e outras que podem ter uma intervenção maior
antrópica e de atividades econômicas que pode ser muito maior
do que os 50%, inclusive, hoje recomendável pelo zoneamento,
embora não tenha sido aprovado ainda no seu conjunto isso
tudo, mas se faz uma Medida Provisória de comando e controle
e acha que todo mundo vai sair obedecendo.

Então, o problema dos órgãos públicos são problemas
de gestão e é por isso que muitas vezes as coisas emperram,
se criam normas e regras e às vezes a coisa emperra, não é
nem na regra, não é nem na norma, é no humano, e aí não
tem norma, não tem regra para fazer que essas coisas
avancem. Então ao gestor público cabe, e por isso que eu
recomendo hoje, não estou ganhando nada para fazer
propaganda do livro, vocês podem ficar tranqüilos, mas é muito
interessante para quem exerce alguma função pública, para
que melhore a sua relação com os seus liderados, com os
seus funcionários, que eu tenho certeza que vai melhorar e vai
agilizar os trabalhos dos órgãos públicos principalmente.

Lá no INCRA, a minha área específica são os projetos
de assentamento e o INCRA tem um tripé de atribuições. O
INCRA, ele é o gestor da estrutura fundiária do País, ele que
tem essa função, ele é o responsável pela arrecadação das
terras e ele é o responsável pelo desenvolvimento da reforma
agrária, dos projetos de assentamento, antigamente
denominado “colonização”, corretamente, que o Estatuto da
Terra não foi revogado e lá ele trata de colonização, de onde
saiu o nosso grande líder aí, Haroldo Santos, que também
trabalhou nesse projeto de colonização lá em Ouro Preto.

Então o problema maior do INCRA é a regularização
fundiária. A regularização fundiária é que é, vamos dizer assim,
o problema aqui do INCRA. Por quê? Se existe já uma situação
estabelecida de fato onde as pessoas ocupam determinadas
áreas de determinados tamanhos, o INCRA, por problema de
gestão, e não é só de agora, isso vem ao longo dos anos, não
regularizou isso a tempo, e aí se instalou o problema. Eu tenho
certeza, nós vamos estar piores do que o Pontal do
Paranapanema em termos de conflito agrário se num curto
espaço de tempo o INCRA não resolver esse problema da
estrutura fundiária aqui do nosso Estado, porque ele deixa essas
áreas sem regularização e aí ficam os atores desse processo,
trabalhadores sem-terra e os proprietários de terra num conflito
permanente. A Constituição Federal fala até 2.500 hectares é
autorizado o poder público a fazer essas transferências e
concessões. Acima de 2.500 hectares somente o Congresso
Nacional, e infelizmente o INCRA nunca se debruçou sobre isso,
baixa norma que até 100 hectares, regulariza até 100 hectares,
a regularização fundiária e os assentamentos até esse valor
de hectares e aí se estabelece o conflito.

Com relação aos assentamentos, quando a pessoa, o
trabalhador, ele é assentado, é feito um contrato de
assentamento, que agora, a partir de abril, a partir de março
desse ano mudou a norma, não vai mais ser feito o contrato
de assentamento e sim o contrato de concessão de uso por
um período mínimo de 5 anos, só após isso vai se fazer a
titulação, mas até a vigência dessa norma, é feito um contrato
de assentamento e esse contrato de assentamento onde assina
o assentado, o Superintendente do INCRA e testemunhas e
seu cônjuge, é um documento que tem uma força maior do
que uma declaração de posse que a grande maioria das pessoas
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vai lá no INCRA para pedir uma declaração de posse, um
contrato de assentamento, ele tem um valor muito maior.

Então, essa questão dos documentos, é por despreparo
de ambos os lados, vamos dizer assim, tanto da população
dos assentados que não conhecem isso, e eles não têm
nenhuma culpa disso, mas também por parte dos funcionários
da instituição que não têm o preparo devido para informar as
pessoas, os usuários do INCRA de que esses documentos que
eles têm tem muito mais força e muito mais valor do que uma
declaração de posse que o INCRA vai emitir.

Então essa questão do problema do INCRA se dá nas
áreas de regularização fundiária, e aí é um conflito complicado.
Eu quando fiz o concurso para o Instituto, estudei a reforma
agrária no mundo inteiro, na Índia, a colonização do oeste
americano, como foi feita a colonização do oeste americano e
aqui nós temos um misto de tudo e uma grande confusão, mas
como eu falei, nós precisamos resolver esse problema de uma
maneira muito rápida para que os conflitos agrários aqui não
se instalem no nosso Estado e fique pior do que é hoje no
Pontal de Paranapanema.

Eu quero falar um pouco sobre essa questão florestal
porque sou engenheiro florestal também de formação, já fiz
muito projeto de manejo, reflorestamento, milito nessa área e
ainda faço e é uma área da minha atividade de engenheiro
florestal que muito me atrai e de ver que, mas antes disso eu
tenho aqui uma questão, eu acho que o representante de Jaci
Paraná falou do Joana D’Arc e é uma área dos assentamentos
que era, antes de sair do INCRA para prestar um serviço na
Prefeitura, era uma área que estava diretamente sob minha
responsabilidade. Cheguei a falar com a Beatriz, que é esposa
do Sr. Augusto, sobre isso, que o INCRA devia, através do
serviço de distensão, do serviço de assistência técnica, elaborar
os projetos de manejo para agregar valor à madeira daquele
pessoal, porque vocês sabem, a madeira em pé no mato, sem
ser do Plano de Manejo, tem um valor quase que simbólico,
um, dois reais, três reais, quatro reais. Agora, quando agrega-
se um valor a ela de um  projeto de  manejo, isso vai para
quarenta, cinqüenta reais, o valor da madeira em pé e o senhor
sabe muito melhor do que eu.

Então eu sugeri que a assistência técnica do INCRA
fizesse isso, e também, quando estava na Prefeitura, que a
Prefeitura então assumisse isso se o INCRA não assumisse ou
fizesse uma união das forças do INCRA e da Prefeitura e
elaborasse esses projetos de manejo, agregaria valor à madeira
dos assentados e a indústria madeireira, sim, fosse responsável
pela conservação e abertura das estradas, já que o INCRA só
tem feito o travessão dos projetos de Joana D´Arc. A rigor só
tem feito o travessão e nem na Linha 19 não fez, só fez até a
Linha 17, mas este ano agora está projetado fazer o da Linha
19 também. As linhas laterais, de acesso a esse Travessão
poderia se estabelecer um entendimento com a indústria
madeireira que faria a exploração dos Planos de Manejo na
abertura e conservação dessas estradas.

Infelizmente não prosperou. Mas quando o poder
público fica ausente, a sociedade vai e avança e faz as coisas,
e eu fico muito feliz de saber que vocês estão atropelando o
INCRA e a Prefeitura e tudo mais e já estão negociando no
entendimento com os assentados para resolver esse problema
e me coloco à disposição lá no INCRA para o que fosse possível,
pela minha ajuda eu me coloco à disposição para a gente fazer
esse projeto se desenvolver e avançar lá dentro do INCRA.

Com relação aos documentos, eu tenho observado que
tem chegado muitos pedidos exatamente para esse fim de
elaborar Planos de Manejo e que eu acredito que o INCRA
poderia elaborar esse Projeto de Manejo desonerando a
indústria madeireira e agregando o valor da madeira dos
assentados. Eu acho que isso é até uma coisa que poderiam
os assentados, a sociedade, vocês solicitarem ao INCRA, porque
o INCRA tem o serviço de assistência técnica e ele poderia

fazer isso, tem profissionais contratados para fazer isso, poderia
fazer isso. E dizer que essa ação de pressão dos movimentos
sociais, eles são muito positivos porque eu tenho certeza
absoluta, eu sempre uso este exemplo e faço questão de usar
aqui novamente porque ele é bem ilustrativo, porque é só dessa
forma que as coisas vão mudar e avançar. Há um tempo atrás,
há muito tempo felizmente, a escravidão no nosso País ela era
aceita até pela Igreja. A Igreja Católica dizia: “Não, não existe
pecado ao sul do Equador. O negro não tem alma, o índio não
tem alma, pode descer o cacete”. Havia na sociedade aqueles
que começaram: “Mas, gente, só porque tem a cor diferente?
É gente como nós, não pode, está errado”, e começou e aquele
processo vai se avolumando e hoje nós temos perplexidade de
saber que um tempo atrás existia escravidão.

Então, a sociedade tem que reivindicar, tem que fazer
os seus movimentos porque é assim que se dá o processo de
desenvolvimento, e assim que as coisas avançam. Se ficar todo
mundo conformado, pode ter certeza que as coisas não vão
avançar.

Com relação aos Planos de Manejo, existe uma norma
que delimita um tempo, são 10 dias para aprovar a parte
documental e 60 dias para emitir um parecer sobre o projeto,
se não me engano não foi revogado isso. Entretanto, o IBAMA,
por suas deficiências, por problemas de gestão, que não é só
do IBAMA, é do INCRA também e dos órgãos públicos parece
que é de uma maneira geral, e os usuários também tampouco
fazem valer os seus direitos. Eu acho que a gente, nós temos
que usar mais o Judiciário, fazer valer os nossos direitos e
fazer com que isso se aprove por decurso de prazo. Então eu
acredito que os prazos já existem definidos nas normas,
precisamos que sejam praticados.

Com relação à política florestal do Estado de Rondônia,
eu vejo que nós temos que ver uma preocupação com a política
florestal, que não é só, neste momento é o gargalo, os Planos
de Manejo, a morosidade de aprovação, as questiúnculas que
surgem daí, mas na atividade florestal não é só isso. No Rio
Grande do Sul já estão preocupados com o apagão florestal
por conta de que não foi incentivado o plantio de florestas e a
atividade industrial e madeireira lá já está com um grande
problema. Vai ter que importar madeira do Uruguai para não
parar as atividades no Rio Grande do Sul. E aqui nós vamos
por um mesmo caminho. Hoje estão preocupados pontualmente
com isso e eu quero até parabenizar o Secretário do Meio
Ambiente pela sua gestão à frente da Secretaria que conseguiu
equacionar esse problema, mas nós temos que ter um
pensamento de que a atividade florestal não é só isso, a
atividade florestal envolve a extensão florestal, a pesquisa
florestal de ajuda à EMBRAPA, que a EMBRAPA tem uma gama
de pesquisas e a pesquisa florestal sempre fica ao segundo
plano porque ela é de mais longo prazo e que isso venha dar
suporte à atividade florestal. E nesse sentido até lançar aqui
uma idéia para questionamento, claro que não é para agora, o
Deputado Haroldo, quando eu cheguei a Rondônia, justiça seja
feita, foi o primeiro a me estender a mão e me deu emprego
no Instituto Estadual de Florestas. E eu tenho certeza absoluta,
Deputado, se existisse ainda o Instituto Estadual de Florestas
como um órgão que cuidaria exclusivamente das florestas, a
realidade de Rondônia era diferente. Este Instituto construiu
jardins clonais de castanha e seringueira em Cujubim e Urupá.
Desenvolveu um projeto, um programa de extensão florestal,
de produção de mudas, o banco de sementes em Ariquemes
foi gestado e aprovado ainda na existência desse Instituto. E
eu tenho certeza, as pessoas podem até perguntar: mas um
órgão público? Não. Eu defendo que o Estado não tem que ser
mínimo nem máximo. O Estado tem que ser o necessário para
atender às necessidades da sociedade. E hoje fica claro no
meu modo de ver que atividade florestal ela é uma atividade
com uma linha econômica muito forte e que tem que separar
da atividade preservacionista e conservacionista, porque se
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ela ficar junto, aí acaba prevalecendo essa visão da floresta,
como eu já tive vários problemas de aprovação dos Projetos
de Manejo. Porque um Projeto de Manejo tem que ter a
viabilidade econômica, ambiental e social. E os órgãos que
analisam, infelizmente, sempre colocam um viés ambiental
acima dos outros. Então inviabiliza o projeto. Então, se for
uma entidade, um órgão que vá cuidar, porque no passado
também as vistorias e análise dos Projetos de Manejo eram
feitas por esse Instituto, e eu lembro que nós fazíamos de
mutirões de vistorias,  agilizavam-se os projetos e as coisas
avançavam mais rapidamente. Mas dentro da visão de que a
política florestal ela não pode ser vista apenas como resolver o
problema da madeira em tora, tem que ver o setor florestal
como um todo, a perpetuação da matéria-prima, a
verticalização da produção madeireira, a pesquisa do setor
madeireiro, enfim, e outras atividades que envolvem essa
atividade econômica.

Então eu quero encerrar aqui a minha participação
colocando esta questão da volta do IFE, porque fica meio
complicado voltar, mas a criação de um Serviço Florestal
Estadual que seria um órgão específico para essa atividade
econômica que é a atividade florestal. Porque também aí tem
a lenha. A lenha, se vocês não sabem, para a geração de
energia elétrica, dados do Ministério das Minas e Energia, eles
informam que no ano de 2003 foram produzidos no Brasil 200
milhões de toneladas de energia equivalente de petróleo; 30%
dessa energia é de biomassa. Então vejam que está
fundamentalmente abastecendo as grandes siderúrgicas de
alumínio e de aço. Então vejam vocês o que nós perdemos de
geração de energia aqui no nosso Estado simplesmente
queimando essa madeira, essa lenha nos pastos e resíduos
nas indústrias madeireiras.

Então eu queria colocar isso, que atividade florestal,
ela é muito maior do que a gente imagina, só tirar madeira e
tora, ela é muito mais do que isso. Se nós ficarmos só pensando
nisso, podem ter certeza que amanhã vamos ter outro
problema: vamos estar aqui discutindo um outro problema.
Então nós temos que ter uma visão de futuro, uma visão mais
em longo prazo, porque estamos em uma atividade que é de
longo prazo. O curto prazo na atividade madeireira é de 15
anos. Então nós temos que pensar com bastante antecedência
para que a gente amanhã não esteja aqui de novo se reunindo
para resolver um outro problema que estrangulou.

Então, eu queria agradecer a todos e a compreensão
também que talvez muitos dos questionamentos de vocês eu
não esteja com capacidade aqui de informação para atendê-
los, mas dentro lá do INCRA me coloco à disposição do que
estiver ao meu alcance. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Queremos
agradecer ao Dr. Ubiratan, mas antes de anunciarmos a palavra
do Promotor de Justiça, Dr. Marcos, nós gostaríamos, Dr.
Ubiratan, de passar a suas mãos uma cópia de parte da Medida
Provisória do BEM em que estabelece, já é lei, ela ficou com
esse apelido de Medida Provisória do BEM, mas já é lei, da
questão que autoriza o INCRA até 500 hectares fazer essa
regularização fundiária sem licitação, e aí antes de o Dr. Marcos
usar a palavra, a gente fica muito preocupado porque no Brasil
existe uma coisa assim: essa Medida Provisória é considerada
para alguns como coisa para fazendeiro, para outros é uma
progressista, mas tem funcionário público que diz que não vai
cumprir isso, e ele dá o jeito de não cumprir, então a gente
sabe que às vezes dentro do IBAMA e dentro do INCRA pessoas
se posicionam como isso. E eu gostaria até da manifestação
nas suas palavras,  Dr. Marcos, porque se um funcionário público
tem direito de dizer que não vai fazer tal artigo da lei vai
inviabilizar o País, porque ai o outro cidadão vai dizer que
também não vai cumprir aquelas leis dos ilícitos ambientais,
ilícitos penais e assim por diante.

Então eu gostaria que em seu relatório à direção
estadual do INCRA e também a nossa querida Dra. Nanci, que
levasse essa nossa preocupação desta questão fundiária que
já é lei, que diz que o órgão tem que regularizar, especifica na
forma da lei de como é a questão dos projetos de
assentamentos que estão aí sem as licenças para derrubar, na
realidade da hora que se pegou para valer o INCRA não sabia
disso, o IBAMA também não sabia disso, que agora o projeto
de assentamento virou tipo tribo, as tribos têm a FUNAI como
tutora e agora os projetos de assentamentos têm o INCRA
como tutor, quem perde a licença me parece que é o INCRA,
então os tutores, 2004, então a Medida Provisória, mas já é lei
também, não é isso? É uma portaria do IBAMA. Então a gente
pede exatamente esse ordenamento jurídico que ficou
complicado.

Então eu gostaria, Dr. Ubiratan, com todo carinho que
a gente tem pelo senhor e pela direção do nosso querido INCRA,
do companheiro Olavo, que fossem discutidas essas questões
assim com muita praticidade e o Ministério Público, na sua
forma de agir, analisasse essa questão de não cumprimento
de lei pelos órgãos públicos, às vezes de uma forma disfarçada
de segurar as coisas na gaveta sem ter prazo para a solução.
Logo em seguida às palavras do Dr. Marcos, a palavra será
franqueada para as perguntas aos membros aqui da Mesa.
Então só um pouquinho mais.

Agora com a palavra o Promotor de Justiça do Meio
Ambiente, Dr. Marcos Valério Tessila de Melo.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Boa
tarde a todos. Deputado Haroldo Santos, na pessoa de quem
eu gostaria de agradecer pela oportunidade que Assembléia
confere ao Ministério Público de vir a esta Casa e se posicionasse
a respeito desta questão. Em nome de quem também eu
cumprimento todos os demais aqui presentes. Secretário
Augustinho Pastore, já soltaram no ouvido que eu me chamo
Marcos Valério, mas eu tenho um irmão chamado Jéferson
que acha que gosta muito de mim porque ele era magistrado
no Acre, ficou lá três anos e meio e ao meu contra-gosto fez o
concurso e é magistrado aqui em Rondônia hoje. Lá em casa
minha mãe, que me deu o nome, ela conseguiu administrar
bem essas situações sem nenhum problema, mas vamos ao
que interessa, gente. A brincadeira é só para descontrair.

Aqui temos presente INCRA, IBAMA, SEDAM, e o setor
que se autodenominou dos extrativistas ou dos toreiros. Eu
acho que vocês, me perdoem a expressão, mas estão com a
denominação errada, e esta minha observação é para ordem
construtiva e não a negativa e já lhes explico por qual razão.
Em 1982, 83 quando se começou a encher o lago de Itaipu
começou-se também a analisar que os estudos ambientais que
lá então se fizeram nada ou pouco contemplavam ao que estava
acontecendo na prática, ou seja, os animais estavam tentando
se evadir e não conseguiam, alguns morrendo afogados, outros
até na copa das árvores. E naquela época o Jornal Nacional
denunciou este fato e alguns integrantes da empreiteira, das
empreiteiras que construíram Itaipu Binacional começaram a
utilizar os barcos, os equipamentos que eles tinham até então
para salvar aqueles animais e naquela época alguns foram
picados por cobras, outros sofreram acidentes náuticos, coisa
que o valha, e conseguiram resgatar alguns daqueles animais.
Nessa época acredito que alguns dos que aqui estão estavam
em Rondônia e a consciência ambiental aqui em Rondônia era
totalmente diferente, a consciência do que eu tenho de fazer
benfeitoria, o nome correto é benfeitorias, para que eu consiga
a minha propriedade, o meu título pelo INCRA e tudo mais.

Em 1965, nós tivemos um Código Florestal que está
em vigor até hoje e esse código disse que na Região Norte
50% da área deve ser preservada e nada mais, 20% das Regiões
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e algumas regiões 35%. No caso
de Rondônia, me parece que de Pimenta Bueno para baixo,
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35%. Em 1981 nós tivemos a primeira lei nacional a falar de
meio ambiente. Em 1985 nós tivemos uma lei chamada Lei da
Ação Civil Pública que começou a falar na possibilidade da defesa
do meio ambiente. 1988 nós tivemos a Constituição Federal,
esta sim trazendo um dispositivo claro acerca do meio ambiente.
E lá em 1988 já se dizia que o meio ambiente será objeto de
lei e que o ordenamento do uso dos recursos naturais também
advirá de lei. Em 1998 nós tivemos um acréscimo em algumas
condutas penais, surgiu aí a lei dos crimes ambientais, o que
lá atrás era contravenção penal, e contravenção penal é uma
pena muito pequena, passou a ser crime. Em 2000 nós tivemos
a lei que criou o sistema nacional de unidades de conservação.
Em 2006 nós tivemos agora dia 03 de março a publicação da
Lei de Gestão de Florestas Públicas.

Por que eu listei todas essas datas, senhores? Para
nós essas datas elas são de fundamental importância, porque
enquanto em outras regiões do País se pensava em consciência
ambiental, aqui em Rondônia se pensava em motosserra, e
Rondônia não está mais e não deve perdurar no tempo da
motosserra. Nós precisamos agregar valor ao que produzimos.
Como nós podemos discutir meio ambiente se nós temos um
quadro que revela essa situação? Isso aqui são duas: uma
Floresta Nacional e uma Reserva Extrativista Estadual. Esse é
o resultado delas até o ano de 2005, elas parecem um queijo
suíço, e nesta onda existem outras quarenta e duas. Então eu
acredito que esse momento é muito importante para que o
Estado de Rondônia possa refletir a respeito de que ou qual
política pública ele quer para o meio ambiente. Nós não
podemos ficar discutindo situações isoladas. E aqui nós temos
um exemplo claro de que essa questão ela não está bem
trabalhada dentro do nosso Estado. Nós temos representantes
de alguns segmentos, de alguma associação A ou B, mas nós
não temos aqui um quórum, um fórum para ter legitimidade
do que pensa o setor, pelo menos até então eu vi aqui próximo
de Porto Velho, aqui em Jaci-Paraná tem o seu problema, Joana
D’Arc tem o seu problema, o senhor ali tem o seu problema,
mas está circunscrito a Porto Velho, José de Freitas na regional
de Ariquemes. Cadê Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal e outros mais?
O Estado está prestes a receber e a concretizar o que ele
aguarda há muitos anos, agora eu pergunto. Quais tem sido e
quais serão as contribuições que todos nós poderemos prestar
ao Estado neste momento? Esta Casa de Leis, eu acredito que
ela deverá se posicionar a respeito do quadro da SEDAM, porque
a SEDAM não tem estrutura para receber aquilo que está lhe
sendo repassado, e isso não foi negado pelo Secretário e eu
conheço a sua história e muitos dos senhores conhecem. Agora
nós estamos num ano eleitoral, daqui a alguns dias não dá
para fazer concurso mais, e aí vira 2007. O IBAMA está se
desincumbindo de uma atividade, mas ele não está abandonando
o filho, ele vai continuar observar a este filho. Este setor ele
representa, ao que me parece, 28% da economia do Estado e
este setor ele acarretou um desenvolvimento para o Estado
mais também acarretou alguns problemas. Nós hoje temos o
sétimo ou oitavo rebanho brasileiro, é unânime a qualquer
pecuarista ninguém mais quer boi. Por quê? Porque todo mundo
está levando prejuízo. E as nossas áreas são ocupadas de que
forma?  Elas são ocupadas depois com pastagens. E não adianta
dizer que não, porque aqui eu tenho como entrar num programa
de Internet, o programa me dá exatamente neste horário o
que está acontecendo nas coordenadas geográficas tais, tais e
tais.

Então o que eu gostaria era que nós tivéssemos uma
agenda construtiva. Rondônia tem problema de regularização
fundiária? Tem. Quem que tem que regularizar? É o INCRA
com o Governo do Estado. Rondônia tem problema ambiental?
Tem. Quem é que tem que organizar? O INCRA com o Governo
do Estado. Rondônia tem problema de invasão de áreas? Tem.
Quem tem que regularizar? Se a área é nacional, eu estou
aqui com uma Floresta Nacional, ao invés dos representantes

do Poder Executivo Federal pregarem a desintrusão, tirar essas
pessoas da área, o que fizeram foi apresentar um projeto de
lei para diminuir a área e o projeto de lei sequer passou na
Comissão, mas quantos não entraram lá em cima desse alarde?
Então, problemas nós temos, só que é o momento de nós nos
organizarmos e começarmos a pensar de forma correta.

A administração pública, senhores, ela trabalha com o
princípio da legalidade, não há outro, não adianta fazer
requerimento ao IBAMA pedindo que o IBAMA faça isso, que
faça aquilo, aquilo outro. O IBAMA só vai fazer se tiver ordem
legal. Não adianta fazer pedido ao INCRA, pedir algo que o
INCRA não pode fazer, e eu não estou dizendo que o que se
pediu eles não podem atender, da mesma forma a SEDAM e a
outros demais órgãos.

Agora há um problema. Há. O servidor público não
faz, o órgão não faz. E aí, o quê que eu faço? Eu fico a ver
navios? Não. A Constituição Federal e diversas outras leis que
nós temos me dão o direito como cidadão de ter uma resposta
do meu pedido em 30 dias. Agora, por que nós não usamos
esse direito. Por que quê nós não nos fazemos representar
por técnicos, por pessoas que tenham condições de igualdade
de sentar numa mesa e discutir? Eu não posso tratar uma
unidade de conservação como legitimação de áreas, não dá a
destinação dela por lei é diferente. Eu não posso tratar uma
Floresta Nacional como algo que eu vou lá e faço um plano de
manejo dentro da Floresta Nacional. Não dá, ou mudem a lei.
Eu não posso, o Estado não pode legislar restringindo a proteção
ambiental se não houver autorização da União. Esta Casa
aprovou duas Leis a respeito de União Bandeirantes, Jacynópolis
e tal. Essas leis são inconstitucionais e já foram declaradas
como tais. Esta Casa é sensível àquele problema, só que a lei
que criou, que fala sobre o zoneamento, ela diz que “uma vez
aprovado, o zoneamento não pode ser alterado nos próximo
dez anos”.

Então nós temos que nos ater ao princípio da legalidade
e junto com ele vem a moralidade e outros mais. Nós, Ministério
Público, estamos há anos querendo ver a SEDAM licenciar as
propriedades. Ao que eu saiba, a SEDAM não tem duas mil
propriedades rurais licenciadas. Ah! por que ela não pode
licenciar? Não, porque ela não tem estrutura, nós estamos há
anos batendo nessa situação. Por quê? Porque através do
licenciamento eu tenho uma situação fática, você tem a área
tal, tal, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, tem que
começar a cumprir. Nós, Estado, qual é o exemplo de
preservação ambiental que nós damos? Este exemplo não pode
ser. Eu pergunto aos senhores. Eu quero fazer um
reflorestamento: alguém me diga, o que eu posso plantar?
Quando? Onde e de qual forma? Se existe algum órgão técnico
no Estado que possa fazer isso, me diga que eu não conheço,
eu posso estar equivocado.

Então, há que se ater, primeiro se faz o dever de casa,
e a gente está buscando fazer, o Estado tem e tinha “n”
empecilhos, agora o Estado ganhou a possibilidade de fazer o
dever de casa, e eu espero que ele faça, eu espero que os
senhores cobrem isso, porque não adianta chorarmos situações
individuais, situações pontuais que isso não vai resolver. Nós
estamos na iminência do apagão verde? Estamos, isso é fato.
As nossas reservas que existem em outras regiões do País,
que são reservas de reflorestamentos, são suficientes? Não
são. Agora, lá existem meios para se plantar mais árvores?
Não. Aonde que nós vamos buscar? É Rondônia. Mas até
quando? Está lá na Lei dos Crimes Ambientais, é uma lei federal,
que diz que “transportar madeiras sem  ATPF é crime”, agora
o Ministério Público tem que cumprir a lei, então muda a lei,
isso é crime desde 1965. Está lá na legislação, inclusive no
Código Penal, que um instrumento do crime tem que ser dado
o perdimento. Então me perdoe mais que se altere o Código
Penal. O que eu não posso é desrespeitar a lei. Há de se
entender que essas questões, a meu ver, elas passam pela
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necessidade urgente do ordenamento agrário e florestal do
Estado de Rondônia.

Para que tenhamos uma idéia, o Estado do Paraná
tem próximo de dez milhões de habitantes. No Estado do Paraná
a preservação é de 20%, são raras as propriedades que tem
20% preservados. O Estado do Paraná é um Estado bem
industrializado. A área territorial de Rondônia é semelhante à
do Estado do Paraná, em metros quadrados, em quilômetros
quadrados. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte:
nós temos cerca de 50% do Estado de Rondônia que não podem
ser mexidos, por força de lei, agora, eu tenho aqui no Estado
de Rondônia um rebanho superior ao do Estado do Paraná, eu
não tenho a industrialização que gere emprego igual  a que
existe no Estado do Paraná, então eu preciso começar a pensar
o meu Estado. Porque ficar defendendo apenas a atividade
econômica sem pensar a atividade como um todo, e aí eu digo
que os senhores como toreiros e extrativistas talvez não estejam
se valendo da expressão correta, e é opinião minha, mas eu
acredito que há necessidade de se pensar nessa questão,
porque se não, como disse há pouco, daqui a quinze anos não
tem mais madeira. Olhem bem a situação do Zoneamento. O
Zoneamento foi aprovado, flexibilizou alguma coisa na zona
um. Todos os senhores sabem que na zona um não tem mais
madeira, e aí? Ah não, eu posso usar a reserva legal da
propriedade. Posso usar? Pode. Sem nenhum problema. Todos
os senhores sabem que também nessas reservas legais, de
uma forma ou de outra, todo mundo foi tirando um pedacinho
ali, tira um pouquinho hoje, um pouquinho ali, acolá. E talvez
nessa reserva legal que dos 20, 30, 40, 50% daquela área
talvez não tenhamos a madeira que a gente está achando que
tem. Só que aí existem o que? Existem Reservas Extrativistas,
existem Florestas Estaduais, Florestas Nacionais, que nessas
eu posso mexer? Posso. Só que com técnica, de forma
ordenada, de forma correta.

Então, gente, me perdoe, mas fechar a BR não resolve
nada, está certo? O que resolve mesmo é ter consciência
ambiental e nós estamos há anos batalhando por isso. Não
somos sozinhos, há tantos outros. E este momento ele é
importante para a gente discutir essas questões. O Estado de
Rondônia precisa pensar o que ele quer daqui para frente.
Porque do contrário não vai sobrar muita coisa aqui, não. A
legislação que fala da Reforma Agrária, tão referenciada aqui,
é de 1993, o que nós avançamos de Reforma Agrária de 1993
para cá, o que o INCRA fez de 1993 para cá? Eu não vou julgar
a conduta de A, B ou C, eu quero julgar a conduta do Instituto.
Será que essas pessoas que estão na região A, B ou C
preenchem o perfil da Reforma Agrária? Nós estamos com um
problema nós temos duas ações civis, aqui, uma, de União
Bandeirantes e outra do Jequitibá. No Jequitibá metade do
pessoal que está lá não tem perfil para Reforma Agrária, já
fizemos “n” reuniões. O INCRA não consegue tirar o pessoal
que está lá dentro, vai fazer o que? Existem aqueles que
preenchem o perfil, o que está em Lei. E lá dentro tem servidor
público, tem fazenda grande, tem madeireiro, tem isso, tem
aquilo outro que não vai ficar lá, a menos que mudem. Digo:
olha, aqui não é mais uma área de desenvolvimento sustentável
florestal, aqui é Zona Um e pode ficar todo mundo, aí. Sim,
enquanto não acontece isso não tem como trabalhar. União
Bandeirantes é uma situação idêntica. Mas, até quando nós
vamos ficar lá? Vai lá, fecha a madeireira, vai lá e tira o povo,
fecha a estrada, não sei o que, tal, tal. Ah, mas eu estou lá eu
quero saúde, eu quero educação.Infelizmente você está no
lugar errado, ou o Estado chega até essas pessoas e diz: olha,
aqui só pode ter o desenvolvimento florestal, não tem outro
tipo de desenvolvimento para aquela região, a menos que se
mude a Lei. Eu não estou dizendo do entorno, estão dizendo
que tem uma área que está fora, e isso é fácil, e eu, acho que
não deve estar tão fora assim, porque eu olhei este processo
até pouco tempo atrás e a maior parte dos pedidos foram

indeferidos, porque é só você pegar a foto de um satélite que
é atual, e ela lhe dá as coordenadas e diz quem está dentro e
quem está fora. Eu não acredito que um Juiz Federal iria,
simplesmente falar: olha, por via das dúvidas você permanece
aqui dentro. Não! É que a gente sabe que lá dentro tem
madeireira, que muitas já saíram, outras continuaram, tem
pessoas que está no entorno e só ficam fisgando, só ficam
beliscando. Este resultado aqui acontece dessa forma. Isso
aqui é um retrospecto do Estado de Rondônia nesta região em
2006, no comecinho de 2006. Isso aqui nós vamos estender
para o Estado inteiro e, os senhores vão ver que tem município
de Rondônia que tem 88% da sua área aberta, isto está no
anuário distribuído pela FIERO. E esse município o que nós
vamos fazer com ele? E são vários. Tem município que tem
três, e tinha 25, 30% aberto, hoje tem 60, e os senhores que
andam por este Estado eu acho que os senhores conseguem
listar na ponta dos dedos quais são os que estão fazendo. É só
pegar os municípios mais antigos, os mais novos e fazer um
raciocínio simplesinho que a gente consegue resolver. Então,
eu quero dizer aos senhores o seguinte: para construirmos
uma agenda política e positiva como foi sugerida pelo Presidente
da Audiência Pública é preciso que nós realmente venhamos a
pensar num modelo de desenvolvimento econômico e
sustentável.

As nossas ruas de todas as nossas cidades não têm
árvores, todo mundo sabe. E se elas fossem arborizadas nós
reduziríamos o calor até 4 a 5% dependendo a época do ano.
Têm algum projeto nesse sentido? No Ministério Público estou
trabalhando com planejamento e estou fazendo um projeto;
espero um dia chegar e apresentar aqui na Assembléia, e que
esse projeto um dia possa virar Lei e que isso se torne
obrigatório. Se nós olharmos, a cidade de Porto Velho é muito
bonita. Porto Velho tem mangueiras nos quintais, nos quintais.
Nós temos a oportunidade de volta e meia chegarmos no vôo
do meio dia, meio dia e pouco da TAM e aí a gente pode ver a
cidade. A hora que você desce é um mormaço, por quê? Porque
não tem arborização, não tem. E custaria um absurdo fazer
isso? Não! É uma questão de ter simplesmente consciência e
eu acho que está faltando isso a nós. E, eu acho que nós
poderíamos dar muitos exemplos de preservação ambiental, e
o Estado agora está legitimado a tanto, se já o era agora o é
ainda mais, e ele tem como dar esta contribuição, porque não
há como o Estado continuar desta forma. Nós não queremos
em hipótese alguma estagnar o crescimento do Estado ou coisa
que o valha, não é isso. Nós não queremos. Nós simplesmente
queremos o cumprimento da lei. Eu digo aos senhores hoje a
situação legal, está muito melhor do que a três, quatro, cinco
anos atrás, o problema é esta questão do fórum competente
para discutir essas questões e dos instrumentos que estão sendo
disponibilizado. Eu não posso aceitar mais que o INCRA não
faz isso e o IBAMA não faz aquilo, porque não quer, eu preciso
ir atrás da causa. Eu não posso aceitar que a SEDAM não faça
isso ou não faça aquilo e simplesmente, não faz, não faz, eu
tenho que ir atrás da causa, e uma coisa é certa; a SEDAM não
reuni corpo técnico para assumir esta obrigação, isso já foi
dito em público e para todos os senhores. Para que os senhores
tenham uma idéia, o quadro da SEDAM em alguns municípios
é um servidor, e outro tem dois, três, quatro, cinco não mais
do que isso. Então eu acho que esta Casa de Leis tem que
socorrer a SEDAM neste aspecto, porque se não eu não morava
aqui nesta época, mas eu acho que nós vamos voltar a 1994
se não me falha a memória quando foi extinto o IEF, isso daqui
um ou dois anos este mapa aqui vai ficar pior. Este mapa a
Ministra do Meio Ambiente acessa na pagina da casa dela se
ela quiser, este quadro vai ficar muito diferente e o Governo
Federal virá aqui de novo. Então ou nós aproveitamos a
oportunidade e demonstramos que somos capazes de cuidar
das riquezas naturais ou nós vamos ter muitos problemas mais
para frente. Então eu queria dizer a vocês o seguinte: O
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Ministério Público  não é e nunca será empecilho ao cumprimento
da legislação, o que está faltando eu acredito é fórum adequado
para se discutir às questões, com as pessoas qualificadas,
pessoas técnicas e com o conhecimento de causa, nós não
podemos discutir a situação isolada, da madeireira A, da
madeireira B não, a de se ter uma política pública para o
desenvolvimento do Estado de Rondônia. Uma coisa é certa a
política pública do boi, funcionou por algum tempo, só que
agora está precisando de alguns ajustes e isso é natural. A do
setor madeireiro eu acho que nem começou acontecer de uma
forma devidamente ordenada. Então eu acho que o momento
é para pensarmos a respeito, nós temos um zoneamento que
gastamos horrores, fomos pioneiros e deverá ser cumprido
porque se não vai cair no descrédito, e a primeira regra para
cumprir o zoneamento é dizer o que é o zoneamento, porque
ninguém sabe o que é, ninguém sabe, mas mostrarei aos
senhores como as pessoas sabem o que é zoneamento. Aqui é
terra indígena, eles não entram. Ah, tem muito índio aqui?
Não. Aqui é problema, Polícia Federal vem, a FUNAI vem, tira
tudo. Aqui é uma Floresta Nacional; ah, isso é o IBAMA, o
IBAMA tem um monte de coisa para fazer, então vamos invadir
aqui. Aqui do lado é uma reserva extrativista Estadual; ah, o
Estado nunca ligou para isso, então vamos entrar. Então nós
achamos que eles não conhecem licenciamento, mas
zoneamento, eles conhecem e conhecem muito bem. Então eu
gostaria de deixar essa posição para os senhores, e Deputado
se o senhor anotou o meu projetinho o senhor pode fazer a
proposição, ok? Eu não tenho tanto legitimidade assim, mas se
precisar de algum subsídio estamos por ai. No mais o meu
muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Agradecemos
as palavras do Dr. Marcos, depois no final do questionamento
eu gostaria de falar alguma coisa das palavras dele, mas vamos
colocar agora para que vocês possam fazer os questionamentos
para as autoridades e em seguida vamos para o
encaminhamento de uma solução conforme for as propostas
dos órgãos de procura o fórum especifico. A gente quer
exatamente uma solução concreta, nós não estamos propondo
aqui  cumprimento de nenhuma lei, mas nós queremos que os
órgãos públicos dê esse exemplo. Então se existe essa lei de
trinta dias, Dr. Marcos a gente gostaria ate de colocar um
anúncio nos out door, vou solicitar ao Presidente da Assembléia,
porque é um direito. Eu sendo deputado não sabia que eu
tinha esse direito. Então eu gostaria de tomar conhecimento
dessa lei até porque vai ficar, mas fácil; cada um vai ter que
pular mais cedo para dar conta das suas atividades e ai quem
sabe nós vamos dá menos trabalho para a polícia. A palavra
está franqueada, quem quiser fazer inscrição, por favor, só
levantar as mãos que a gente faz a inscrição ao vivo. O senhor
Luiz lá de Jaci-Paraná, madeireiro, quem for responder não
precisa sair da mesa não, e quem for falar, já fala ai nos
microfones. Vamos entrar bem direto no objetivo, sem muito
comentário.

O SR. LUIZ ANTONIO BALESTIELLE – Conforme disse
o senhor Marcos Valério, não adianta  fecharmos a BR, mas o
início todinho deste fórum hoje aqui foi a partir deste
fechamento, porque nós estamos sem pai e sem mãe lá no
campo, nós estamos trabalhando, estamos fazendo os nossos
projetos de manejos e conforme a diretora do IBAMA disse
que até com noventa dias eles estão ficando prontos. Nós temos
diversos projetos de manejo e vamos sentar e mostrar para
eles que tem até dois anos e não estão concluídos. Nós temos
DVPF de Projetos prontos, prontos para serem expedidos e
não foram expedidos, com essa seqüência que nós vamos ter
aqui, nós vamos levar esses documentos, nós vamos apresentar
esses documentos para que nós tenhamos a conclusão desse
nosso trabalho.

Uma coisa que está sendo misturada aqui, inclusive
pelo Marcos Valério e da chefe do IBAMA, que ela falou que as
invasões de terras públicas estão sendo feitas por madeireiros,
vocês têm que diferenciar madeireiro de plantador ou de
fazendeiro, certo? Porque você vai lá, encontra uma fazenda,
uma área desmatada por diversas vezes assisti no jornal, vi no
jornal uma fotografia de desmate e tinha um caminhãozinho
toureiro aproveitando madeira que estava sendo estragada e
queimada e o cara, mostrando uma situação de um
desmatamento ilegal e falando que um madeireiro estava
desmatando a área. É muito diferente de um aproveitamento
de madeiras que nós fazemos com o desmate ilegal que é
feito. Todos nós aqui sabemos que naquela região aonde tem
a área indígena lá de Juína por lá foi desmatado, foi retirada a
madeira por mais de 20 anos ilegalmente, certo? Mas vocês
podem ver que a floresta existe, aonde não tem as áreas de
garimpo, as florestas permanecem lá, não foi feito o manejo e
as áreas estão com florestas hoje. Agora, a diferenciação que
tem que existir é de quem derruba e desmata 100% da gente,
que nós, nas áreas aonde são retiradas as madeiras a floresta
fica para ser remanejadas novamente e o problema que está
havendo hoje é o atraso, é como foi dito ali, existem as
madeireiras, o pessoal precisa trabalhar e esse atraso que
está acontecendo ela diz que há falta de efetivo, que não é
culpa nossa, nós precisamos que seja resolvido isso através
de órgãos de vocês, através do IBAMA, com esse efetivo para
que resolva essa solução, para que dê essa solução.  Eu tenho
certeza absoluta que de todos os madeireiros que estão aqui,
que são amigos meus, presentes, todos eles pagaram um
reflorestamento ao IBAMA, foram pagos árvores que nós temos,
eu tenho muitos documentos de árvores que compramos e
que o IBAMA não replantou é tem que ser modificado isso, e
só através desses fóruns e a hora que o IBAMA por nós
madeireiros próximos, pode ser até como fiscais da floresta
que vai ser começado a resolver essa situação, porque nós
não sabemos onde estão sendo os desmatamentos, onde estão
sendo feito os cortes rasos e nós não temos interesse nenhum
de corte raso, nós temos o interesse na preservação da nossa
floresta.  Tem uma situação que houve no Mato Grosso do Sul
que eu cito sempre como exemplo; há 10 anos atrás, nós,
todo mundo viu que o pessoal estava exterminando jacaré lá
no Pantanal, aí o IBAMA da região, na época, pegou e pôs os
pescadores e os matadores como fiscais. Chega uma época
que eles indenizam o pessoal para que tenham condições de
sobreviver nesse período e eles não fazem. Hoje, há pouco
tempo, eu li que vai ter que ser morto jacaré porque está
tendo muito jacaré na região, é o que tem que acontecer aqui,
é começar a conversar e ser resolvido, é  parar os
desmatamentos, não a extração da madeira.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Essa
pergunta é dirigida a alguém específica, para a resposta?

O SR. LUIZ ANTÔNIO BALESTIELLE  – O que vai ser
feito dessa falta de efetivo? Resolvido isso que saia esses
projetos nossos.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA –
Deixa-me tentar responder. Primeiro pedir desculpas se eu fui
mal entendida. Quando eu me referi a questão de invasão de
terras públicas, eu estava me referindo ao assunto
desmatamento, não a pessoas ou instituição, porque quando
eu falei da questão dos toreiros eu disse que nós temos duas
situações, uma para ter a origem dessa madeira, a questão
legal que é os Planos de Manejo, como ele só, a origem da
madeira é Plano e Manejo; segundo, são as áreas produtivas
desmatadas. Essas áreas produtivas desmatadas em sua
maioria são invasores de terras públicas, então não tem como
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o toreiro se legalizar, não há como regularizar no IBAMA.  Essa
foi uma situação que eu coloquei nesse sentido. Então não há
como, não há, eles não vão ao IBAMA pedir autorização porque
não tem como desmatar, porque são terras invadidas e
consequentemente nós não podemos ordenar o uso da floresta
lá.  Então o que nos resta fazer, é ir lá e penalizar quem desmatou
ilegalmente, só isso.  Então isso precisa ser revertido de uma
forma positiva, eu estou colocando a situação atual hoje. A
outra questão quando eu falei dos Planos de Manejos que hoje
estão mais ágeis, a análise estão verdadeiramente nós levamos
até um ano para analisar um Plano de Manejo, mas estou
colocando na situação o seguinte: eu coloquei três situações,
tem situações que não tem nem como nós analisarmos, mas
situação em que o Plano de Manejo que está lá, que não tem
empecilho, por quê? Porque o prazo conta enquanto não tem
pendência. Então são situações regulares, até quando eu falei,
que estive pessoalmente, acompanhando a ADITEC e estava
analisando e acompanhando alguns Planos de Manejos, e
conseguimos, estamos conseguindo dar fluxo a esses Planos
de Manejos, os que têm no IBAMA, ainda.  Segundo, ele falou:
“nós queremos uma solução”. A solução, nós colocamos, nós
estamos atualmente fazendo essa transição para a Secretaria
de Estado e acompanhando e espero porque eu estou
acreditando que vai ser uma solução mais ágil, quer dizer, nós
teremos duas instituições parceiras conjuntamente trabalhando
na gestão do setor florestal, nós teremos duas instituições e
como o Secretário bem frisou, nós estamos trabalhando em
conjunto, é uma ação conjunta IBAMA/SEDAM.  Então buscando
resolver essa situação, quando você diz: “nós queremos uma
solução”. A solução que nós temos hoje é esta, é nós estarmos
trabalhando e eu não posso dizer para o senhor que hoje saímos
daqui com a situação, não, porque nós estamos num processo
de transição, de competência para o Estado, aonde o IBAMA
vai está monitorando, acompanhando e apoiando a SEDAM
nessa nova estrutura que como o Dr. Marcos Valério falou
depende também do apoio da SEDAM para que ela tenha uma
estrutura compatível com a demanda, com a capacidade para
receber esta atribuição. Então estamos trabalhando nisso, nós
não vamos sair daqui com uma solução, nós vamos sair daqui
com uma agenda positiva. Quero dizer para o Senhor que eu
vou resolver o problema, hoje, nós vamos sair daqui com uma
agenda que requer prazo para se cumprir e o Secretário bem
colocou, prazos que dependem da assinatura do termo, mas
não só isso depende dessa nova estrutura, se não tiver estrutura
a gente vai assinar esse Termo de Cooperação e nós não vamos
conseguir operacionalizar isto.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – O Deputado
Chico Doido, tinha pedido a palavra, quem mais?

O SR. CHICO DOIDO – Estou aqui Presidente,
Presidente estou aqui.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – A vontade
Deputado.

O SR. CHICO DOIDO – Senhores, senhoras, Sr.
Presidente em nome do nosso Presidente, Haroldo Santos,
estendo o meu abraço a todos da Mesa. Eu não poderei deixar
de estar aqui, deixar uma palavra até para os companheiros
sofredores que aqui estão. Quando o nosso amigo Ubiratan
iniciou as palavras pedindo que vocês procurassem um livro
de uma maneira que vinha deixar um conforto, eu gostaria de
deixar uma palavra bem simples, mas aquela conhecida por
todos nós que quando a coisa se torna bastante ruim a
esperança está bem próxima, quando a coisa está bem ruim é
sinal que vem uma melhora mais próxima, porque quando está
bom ai, só pode esperar que vai vir à coisa ruim. Então, a
minha palavra de conforto a todos os senhores é que aguardem,

porque se Deus quiser, bem próximo virá coisa boa
principalmente para o nosso Estado de Rondônia, porque,
sabemos nós que não é só o Estado de Rondônia que atravessa
por essa crise, por essa tristeza é em nosso País. Até em outros
países do primeiro mundo. A gente vê na França aqueles
milhões de jovens lutando e guerreando por um emprego,
querendo trabalhar e aqui no Brasil a gente está vendo que
não é diferente, eu acredito em no nosso País, principalmente
no Estado de Rondônia.

O nosso Promotor que está aqui, que eu conheço esse
cidadão, uma pessoa que tem mostrado um grande trabalho
que participou muito lá na Comarca de Ariquemes, eu te digo,
eu acredito que o Dr. Marcos, tenha muita dificuldade até de
aplicar a lei, que é preciso ser aplicada. Ele tem dito, sente até
dificuldade de aplicar a lei, porque existe essa lei, mas, eu
acho que muitas vezes Dr. Marcos, o senhor tem até dificuldade
de aplicar a lei por quê? Aonde a gente vê todos nós brasileiros,
vê um Presidente, Presidente do nosso País incentivando a
invasão de terras e nada acontece com os invasores. Como é
que um Promotor do nosso Estado vai aplicar essa lei?
Presidente, se eles estão acampados na beira de uma estrada
esperando qualquer hora entrar, invadir uma propriedade que
está documentada, toda registrada e destruindo tudo, tira
madeira e ali só vai ser penalizado aquele toreiro que saiu
com a tora, que se arriscou a sair, mas quem derrubou não foi
ele, quem derrubou está lá, não aparece, ele corre, se esconde
dentro do mato e nunca ele é penalizado, é penalizado o toreiro
que vai com a tora ou então até o madeireiro que chega naquele
momento que aceita receber aquela tora porque ele precisa
trabalhar também. Então nesse País tem muitas coisas erradas,
muitas e muitas coisas erradas e eu acredito que poderia
consertar com uma boa educação a longo prazo. Se nós
cuidarmos das nossas crianças, vamos achar uma forma de
tosar tudo que está errado no mínimo um pouco do errado,
mas para conseguirmos educar nossos filhos, é necessário que
acreditamos nesse nosso, principalmente no nosso Estado.
Nossas crianças... é uma política nas  nossas escolas, educam
nossas crianças dizendo que essa árvore é proibido derrubar.
Se não cumprir a lei nós não vamos conseguir proibir nada,
chegar a lugar nenhum é isso que eu tenho pensado, a forma
que eu vejo, a forma que eu vejo principalmente no nosso
Estado de Rondônia.

O nosso Governador é o quê? O nosso Governador tem
sido citado, tem sido denunciado como o maior invasor do
Estado de Rondônia, como é que nós vamos receber e como é
que o Governo do Estado vai assumir essa responsabilidade
nessa grande riqueza do nosso Estado? Então, quer dizer, vai
chegar um ponto que nós não vamos chegar a lugar nenhum,
principalmente quando temos pessoas com boa vontade,
discutindo, procurando uma saída. Então, eu, principalmente
aqueles Parlamentares que deviam estar nessa mesa que é a
Bancada Federal, aqui não se encontra ninguém nem para levar
uma mensagem a nossa Ministra, sei lá, ao nosso Presidente,
seja lá quem for, alguém que poderia resolver o nosso
problema.

Eu acredito muito na educação, educação é o nosso
caminho de melhorar principalmente para mantermos o nosso
país, não só o nosso País, mas nosso Estado, nessa condição
de amanhã ou depois nós passarmos para os nossos filhos, é
isso. Talvez tenha deixado umas palavras bem diretas, que
tenha magoado os pensamentos de alguém, mas é dessa forma,
dessa forma que a gente pensa.

Quando saiu àquela matéria no jornal daqueles
corruptos que venderam nota, todo mundo sabia que aqueles
madeireiros, aqueles toreiros iriam sofrer por isso porque...
rapidamente agiu, se o IBAMA que é o órgão fiscalizador não
deu conta de punir esses corruptos que estavam ali vendendo
nota, mas, foi uma entidade que não tem nada a ver com a
fiscalização que vem lá de São Paulo ou do Rio de Janeiro
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denunciando, fiscalizando, acompanhando como um fiscal,
fazendo o papel do fiscal, é isso que a gente vê; tem muita
coisa errada, pois cada um poderia assumir o seu papel e
fazer seu dever de casa. Eu peço desculpas a todos vocês, e
digo, tenho fé em Deus que logo, logo vai vir uma melhora
para o nosso, principalmente para o Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – O Secretário
de Meio Ambiente Augustinho, pede a palavra.

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Não, eu só gostaria
aqui nesse momento, eu sou Governo do Estado, eu represento
o Governador. Eu gostaria apenas como foi citado aqui pelo
Deputado Chico Doido dizendo que o Governador é citado direto
como invasor de terras, me desculpem, mas eu não posso
concordar com isso porque denunciado pode ser, mas até agora
eu não sei se alguém provou alguma coisa. Se for discutido
sobre invasor de terras em Rondônia temos que tomar cuidado
porque tem muitos aqui também que são denunciados como
invasores. Então eu acho que não é o caminho, nós não estamos
aqui para discutir esse lado e defendo o Governador. Neste
momento porque sou Estado e Governo do Estado, o objetivo
disso aqui não é acausar quem é invasor ou não, Deputado, o
Sr. me desculpe; se formos partir para esse caminho, nós temos
que mexer com muita gente, e talvez não seja o momento
adequado.

Então é só isso que eu fazia questão de dizer.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Vamos voltar
ao tema principal, vamos deixar as invasões para lá. O
companheiro madeireiro, por favor, se identifique e fique a
vontade.

O SR. DIÓGENES ARTUSO – Boa tarde, eu gostaria de
fazer um convite ao senhor Marcos Valério para visitar com a
gente uma área que foi, onde foi extraída a madeira pelo
madeireiro, foi explorado somente pelo madeireiro e não pelo
fazendeiro e sitiante para que seja detectado que a exploração
do madeireiro não causa esses danos, essas imagens, via
satélite que os senhores estavam mostrando, isso não é
causado pelo madeireiro a exploração do madeireiro é depois
dos seis meses. Acredito que essa foto de satélite não consiga
mais nem identificá-la, se a gente for visitar hoje uma área
não precisa ser uma área que foi executado um Plano de Manejo
pode ser uma área que foi extraída madeira ilegal mesmo
podemos visitar uma área dessa e ver como está a floresta,
examinar ela e com certeza vai ser detectado que não diz
respeito a essas imagens que estão no satélite ai, com certeza
eu afirmo isso, e outro detalhe, também que eu queria dizer:
uma área que foi extraída madeira ilegal e uma área onde foi
extraída madeira com Plano de Manejo, o impacto ambiental é
o mesmo, eu presenciei isso. As mesmas equipes que fizeram
exploração em locais ilegais, estão explorando hoje o Plano de
Manejo, é da mesma forma, inclusive no Plano de Manejo se
extrai mais madeira ainda, porque como você paga caro ao
fazendeiro, você tem que explorar ao máximo, então tudo que
é árvore você vai tirar quando é feito de outra forma é tirado
menos ainda porque a madeira é mais barata, você só tira
aquilo que está realmente maduro, a madeira grossa. Então
eu como madeireiro não admito, não estou aqui dizendo isso
ao Dr. Marcos Valério, mas já vi em outros discursos, pessoas
colocando culpa no madeireiro por essas imagens de satélite
isso sempre acontece em televisão, inclusive, em escolas é
ensinado para as crianças que o madeireiro é o grande bandido,
é o grande vilão da Amazônia, que está destruindo. Eu queria
dizer que isso tem que mudar, não pode continuar essa imagem
que o madeireiro é vilão, que o madeireiro é bandido porque
se só o madeireiro explorasse a mata, a mata não ia acabar
nunca, o madeireiro só explora madeira grossa, madeira

madura, ninguém vai lá tirar árvore fina, dali a 20 anos aquela
madeira que está fina vai estar grossa, você vai tirá-la
novamente. Então eu acredito que o IBAMA teria que trabalhar
mais em cima da fiscalização  por satélite e a medida que
aparecer uma mancha no satélite vai em cima na hora e multa
e fiscaliza e prende o responsável. Eu tenho certeza que ele
não vai conseguir identificar um madeireiro por satélite, uma
imagem por satélite, um madeireiro fazendo desmatamento.
Seria só isso.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Alguém
mais? O Dr. Ubiratan pede licença para se afastar, ele tem uma
palestra a ser dada lá na FIMCA sobre a questão das
hidrelétricas mas Dr. Ubiratan eu recebi a poucos, das mãos
do Dr. Marcos Melo, uma documentação que foi assinada agora
pelo Ministério Público, pelo IBAMA, pela SEDAM, pelo INCRA
eu não li ainda, não tinha nem conhecimento disso, mas a
gente espera que o INCRA atue efetivamente, que a ideologia
não participe das reuniões porque nós somos servidores públicos
e o Brasil tem lei acima de nós todos, que se cumpra à lei, que
se cumpra à lei. Então fazemos um apelo ao Dr. Marcos que
exija o cumprimento dessa lei e que até aonde não for cumprida
aqueles 30 dias, que o senhor acione, que faça Ação Civil
Pública contra cada chefe desses que não está cumprindo o
seu papel, que eu tenho certeza que a quantidade de cores
nos mapas das reservas, das florestas estaduais nacional, das
RESEX,  das áreas de preservação e conservação vão mudar,
porque isso acontece exatamente porque nós temos chefes,
às vezes, não estou citando caso A, B, ou C, pelo amor de
Deus, mas pode se eventuar a hipótese também de
incompetência no exercício dos cargos. Então eu gostaria de
dizer ao Dr. Ubiratan que ficamos muito felizes com a sua
presença aqui, fique a vontade para se retirar e que leve essas
palavras aos Dirigentes do INCRA, para que a gente chegue a
um consenso, chegue a uma paz dentro da lei, é claro, mas
que a paz seja cumprida através do cumprimento das leis, não
da vontade própria ou da ideologia de cada um, porque esse é
problema individual e deve ficar de fora dos órgãos públicos.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – A
respeito desse documento é um termo de ajustamento de
conduta que foi firmado pelo Ministério Público do Estado com
o SEDAM e IBAMA, foi assinado ontem? Hoje, não é isso? E o
INCRA. É mais uma demonstração que o Ministério Público não
é empecilho ao desenvolvimento do meio ambiente, ele versa
sobre o licenciamento ambiental dos projetos de colonização
feitos pelo INCRA e isso está normatizado já faz muito tempo,
só que o INCRA não consegue fazer o projeto de assentamento,
o licenciamento desse projeto. Houve a necessidade do
Ministério Público ir até o INCRA, ir a SEDAM e ao IBAMA e
dizer: olha, vamos fazer, vamos cumprir. Porque isso já é lei,
me parece que desde 1998 e “N” assentamentos estão aí com
problemas porque não conseguem acesso ao crédito porque
não tem o licenciamento ambiental. Então isso é mais uma
prova que o Ministério Público não é empecilho ao
desenvolvimento. É o seguinte: quando eu mostro esses dados,
eu não estou falando que isso é madeireiro, a primeira coisa
que eu disse, é que os dois da ponta, me perdoe a franqueza
poderia mudar a nomenclatura, porque essa nomenclatura não
é bem vista, eu quero dizer e vocês muito me alegra dizendo
que entre a extração ilegal e a no Plano de Manejo o custo é o
mesmo, então a pergunta é a seguinte: porque não existe a
extração pelo Plano de Manejo? Com a palavra o IBAMA e daqui
alguns dias a SEDAM. Não há outro órgão para fornecer essa
resposta e eu aqui, eu não gostaria de defender a situação
específica de A, B, ou C, eu digo que nós precisamos é de uma
política pública voltada ao setor, à Legislação está aí, ninguém
inventou nada, a Legislação concede prazos a todos os órgãos
da administração pública para oferecerem uma resposta e a
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resposta não é sim e não é não, é uma resposta: olha, você
tem o direito pela razão tal ou não tem pela razão X. O que
não pode é ficar oito meses, um ano, eu não sei quanto tempo.
Agora, também o que não pode é dar uma de esperto e mandar
para o IBAMA Plano de Manejo em cima de área que é
Declaração de Posse, área de floresta nacional, áreas de
entornos que não respeita a legislação ambiental, ai não adianta
nada. Então por isso que eu digo, há que se ter profissionalismo
para gerenciar essa questão.

Obrigado pela cedência da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Nós pedimos
para que seja encaminhado para formalização dessa agenda
positiva exatamente para que possamos encontrar o
encaminhamento da solução.

Com a palavra o Presidente dos Toreiros, dos Extratores
de Toras.

O SR. JOSÉ DE FREITAS – Afirmando dos Extratores
e das Indústrias. Então veja só gente, é importante Dr. Mauro
que a união para nós seja uma mudança onde o senhor está
colocando essa tese. Então veja só, Ariquemes, a grande
Ariquemes, não são os Estados Unidos, aqui nós precisamos
hoje, viemos aqui para isso, unidos, buscar apoio de vocês e
apoio de lá. Então para os outros o Dr. está colocando... com
certeza nós estamos do outro lado, vocês aqui e nós lá e
voltando, fazendo uma retrospectiva lá atrás. Olha só, é
interessante que nós criamos fomento de quê? De
reflorestamento para onde os órgãos competentes concedem
as autorizações? E de quê? De posse com certeza, aí nós vamos
tentar, o que está acontecendo? Semana passada teve um foro
aqui, teve um foro de debate sobre a questão de
reflorestamento, mas nós não fomos convidados; um grupo
de lá fazendo umas sugestões, outro grupo de cá fazendo outras
sugestões o quê que acontece? Gera uma politicagem com
certeza, o IBAMA toma uma atitude daqui, a SEDAM de lá, o
sindicato toma outra de lá, até porque sindicato no Estado de
Rondônia não está existindo, me perdoe a palavra, só tem em
Ariquemes, são poucas pessoas. Em Jaru, para ter noção, viu
Substituta, é interessante isso aí, está existindo uma nova
entidade que gera do Estado a nossa Associação e a cooperativa
para onde criar para poder para os senhores daqui, do Jaci, de
Porto Velho, enfim da nossa grande Porto Velho. Então nós
temos que unir, não adianta vocês ficarem batendo sozinho
não somos nós em Ariquemes sozinhos. Não existe! Não adianta
a Assembléia ficar batendo sozinha aqui, tem que ir com os
Deputados com a Câmara Federal também junto e os dois
órgãos competentes aqui, na questão do termo de gestão de
floresta, foi assinado um protocolo, não foi? Por seis meses,
não é isso? É oito meses? Ah sim, vai ser assinado tudo bem,
mas o Pitaluga tinha informado que era para seis meses, é por
isso que eu estou colocando aqui, mas foi para dois meses,
dois meses é pouquíssimo.  Então os Deputados, eu peço aqui
agora aos Deputados, o Chico estava colocando até expressado,
Chico, não é? Desculpa, mas o senhor errou, mais tudo bem
não podemos entrar no mérito do que aconteceu, fica chato
numa reunião dessa aqui, mas perdão por falar. Vocês têm
que estarem unidos agora com a SEDAM para discutir todas
essas questões, aproveitar o ensejo, o Deputado Haroldo está
ai encabeçando, pega o Presidente e encabeça, nós vamos
todos discutir em Brasília. Por que não  Viabilizar recurso para
o Estado se o Estado não tem como assumir, fazer uma parceria
legal com o Governo unido? Nada de briga, confusão, não vai
adiantar nada.  Vocês vão ficar para um lado, o Governador do
outro lado, está na fase de eleição, aí um começa bater aqui e
outro ali, acaba o quê? Os toreiros, as indústrias tudo parados
aí.  Então não tem como... frisando, viu Dr. Marcos.  Sr. Marcos,

me permita, perdão, chamar a atenção do senhor. Como o
cidadão ali, o madeireiro estava colocando essa tese da
imagem, lógico, não tem nada a ver com o setor produtivo
mesmo, o sistema é como conhecedor da área técnica de
manejo, o senhor sabe, até porque, não tem nada a ver, não
mistura nada o setor produtivo madeireiro do Estado de
Rondônia com o desmatamento, nós não temos nada a ver
mesmo. Quanto a questão do posseiro, ás vezes ele entra lá e
quer vender a matéria prima, aí o toreiro, o pequeno ele se
obriga a entrar.  Então eu peço que o senhor analise
carinhosamente, a questão do Jequitibá. Ali tem que entrar
com plantação de fomentos, de reflorestamento, onde a gente
estava comentando, eu, o Governo Federal e o Estadual tenham
linhas de crédito para isso, não só linha de crédito para
recuperação de reserva legal e até penso que a área é de
preservação permanente.  Então dentro da sua área utilizada
a implantação de ressarcimento viabilizando com financiamento,
é importante isso, e aonde que o IBAMA acatar crédito também
dentro da reserva legal da complementação.  Interessante,
até esses dias a DITEC estava acatando na recuperação, na
recomposição acata o crédito de reposição de árvore.  Então
isso é importante que aconteça.  Eu vou fazer uma pergunta
que eu fiz ali, eu acho que a representante não se posicionou.
A questão das espécies raras, até seis indivíduos é permitida
dentro do Plano de Manejo, cinco espécies, aonde o senhor de
repente queira explorar uma garapa deu cinco, está fora,
entendeu? Deu cinco o indivíduo está fora, não existe isso, não
tem portaria, volto a frisar.  Outra coisa, sustentar, explorar o
manejo sustentável dentro da reserva legal, eles estão admitindo
40 metros por hectare, outra coisa também irregular.  Aproveita-
se a matéria prima de um modo geral.  Se o madeireiro quiser
falar o seguinte: eu quero aí 40, 50%, vou excluex:ir, digamos
a espécie menos comercial, um exemplo breu, etc, etc, ele vai
fazer isso com o engenheiro dele.   Então não tem, tem que
voltar normal como era antes.

São essas as minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Antes de
passar a palavra para o eminente Vereador de Alto paraíso, e
madeireiro também, passo a palavra para a Doutora que
representa o IBAMA.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA –
Quero esclarecer. Em relação ao protocolo de intenção que foi
assinado, é um documento de aceite entre IBAMA e SEDAM de
que nós vamos fazer o termo de cooperação técnica, a gente
colocou um prazozinho de aceite que é esse tempo de ajuste
para assinar o termo de cooperação técnica que já está sendo
analisado juridicamente pode ser assinado a qualquer momento,
é porque como a gente trabalha com prazo esses prazos foram
estipulados.  Então não é que essa relação de transferência
tenha esse prazo, é que esse documento tem esse prazo para
que a gente faça esse aceite entre SEDAM e IBAMA. E outra
coisa, quanto às espécies, eu falei, eu não sou engenheira
florestal, eu sou geógrafa, mas eu vou tentar, eu acho que o
Amilton poderia responder melhor isso, mas eu vou dizer uma
coisa, a questão das espécies raras, eu quero colocar assim é
um pouco constrangedor dizer isso para você, mas na análise
do Plano de Manejo vem a questão técnica, quem é engenheiro
sabe o porquê e nós na análise ambiental a gente leva em
consideração cada ambiente, tem ambientes que são mais
vulneráveis do que outro e eu vou colocar para você que essa
vulnerabilidade leva uma decisão técnica também, às vezes
pode não estar lá incluída na lei, mas nós temos a liberdade
técnica porque avaliação técnica é uma análise ambiental feita
por um profissional que leva em consideração esse ambiente.
Então se nós temos espécies raras automaticamente vamos
selecionar aquelas compatíveis para ser extraída, as que não
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colocam em risco a espécie, a extinção da espécie. O nome
raro já diz que nós temos que ter um cuidado especial com
ela. Eu acho que dá para entender bem isso. Mas cada caso é
um caso. Eu como geógrafa, coloco sempre para a DIPEC porque
a análise tem que ser feita caso a caso. E nós temos que levar
em consideração a questão da qualidade ambiental. Porque
eu como técnica eu tenho a liberdade de analisar, pode ser
que não seja aceito, mas eu tenho a liberdade. Por quê? Porque
eu sou uma profissional na área, fui formada para isso e estou
lá para isso. Então a minha análise não está condicionada única
e exclusivamente a parâmetros elencados, mas a qualidade
que essa exploração, essa intervenção está me dando. Então
eu preciso observar isso e aí eu não quero defender os meus
colegas que são engenheiros florestais que fazem essas
análises. Mas eu quero dizer para o senhor que como eu não
tenho, a gente faz a análise, levando em conta este espaço
geográfico pode ser que as espécies, uma espécie rara o nome
já diz, ela não pode sair daquele local porque senão nós
teríamos um problema para ter novamente este espécie. A
questão dos hectares eu não vou te responder porque eu não
sei, mas se você quiser especificamente lá no IBAMA a gente
pode responder esta questão. Quero só colocar que se nós...
cada plano de manejo é um plano de manejo, é uma área, e
nós do Estado de Rondônia temos características geofísicas
totalmente diferentes. Então nós, na análise levamos em
consideração isso. Então eu queria só dizer: se tem algum
problema que possamos resolver é específico de um plano de
manejo. Então eu disse na reunião anterior: nós vamos analisar
caso a caso, o IBAMA está lá propício a isso.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Ok. Passo à
palavra para o Vereador de Alto Paraíso, madeireiro também.

O SR. CLAUDIONEI DA SILVA – Eu só gostaria
Agustinho Pastore, o que vi, pelo menos senti aqui uma solução
para o nosso problema na questão do corte seletivo,
principalmente para o município que resido onde nós estamos
reaproveitando espécies de madeira como a faveira que está
em pasto há doze anos derrubada e para dá legalidade a essa
espécie de madeira somente com corte seletivo. Porque nós
não podemos fazer um projeto onde já foi derrubada no meio
do pasto, para legalizar esta árvore. Então essa é uma solução
que eu acho que dá certo. E ao Promotor também, da
consciência ambiental. O corte seletivo é uma grande
consciência ambiental, porque nós estamos retirando essa
madeira que já está derrubada e nós vamos plantar seis árvores
para dar cobertura a ela. Então é a consciência ambiental que
nós estamos tendo. Nós já tínhamos isso em 1994, eu acho
que o José de Freitas lembra, em Ariquemes tinha uma
Associação, inclusive nós plantamos, eu fui sócio juntamente
com meu irmão que era meu sócio, nós fomos sócios dessa
Associação que tem 1 milhão e 200 mil árvores. Eu acho que
deve está até hoje lá a Associação que é a Engenheira Rita
que toma conta. Então na época nós já tínhamos essa
consciência ambiental. O órgão do IBAMA é que não deu
continuidade a essa consciência.

Antes do Secretário, usar a palavra, eu gostaria
também de me ater a questão da reserva Bom Futuro. A
reserva Bom Futuro é o mapa que o senhor acabou de mostrar
Promotor. É o ‘queijo Suíço’ que o senhor falou. Mas ali é uma
questão que os órgãos foram coniventes. Deixaram entrar, hoje
a gestão de floresta pública que o governo liberou. E o que nós
vamos aproveitar do Bom Futuro? Se a madeira, as espécies
novas já foram extraídas todas ilegalmente. Você vai ao Bom
Futuro hoje, você entra, dá tristeza de você ver o descaso com
a madeira, que cortaram madeira, abandonaram madeira lá,
porque tira numa época que nem essa e o órgão do IBAMA
simplesmente ali dentro. Eu gostaria de me dirigir, direcionar a

pergunta a representante do IBAMA. Como é que o satélite vê
uma derruba de 1.500 alqueires, como já teve na reserva Bom
Futuro e está tendo até hoje e não tomam uma providência? O
quê que eles fazem? Eles vêm como eu já fui multado, já tenho
processo ambiental, depois disso o IBAMA vem a não ser para
pegar a gente como bode expiatório e vai lá e faz uma multa
para os madeireiros que não extraíram essa madeira dela de
dentro. E porque não toma providência com esse fazendeiro?
Quer dizer, nós estamos pagando por um crime que nós não
cometemos, certo? E essa é a situação dos madeireiros. Agora
aqui vi hoje uma solução. O corte seletivo é uma solução e é o
caminho ambiental para reflorestar a floresta amazônica. Eu
acho que é um caminho e nós podemos extrair e dá legalidade.
Eu quero agradecer a vocês.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Ainda temos
duas interpelações, eu vou passar a palavra, primeiro, para o
Secretário e em seguida para a doutora que representa o
IBAMA.

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Eu só gostaria... como
eu citei o corte seletivo, porque eu vejo como uma alternativa
de aproveitamento de muitas espécies que estão se perdendo
e que é possível. E eu até disse que plantaria seis árvores,
dez, ou oito, isso é uma questão de se combinar, mas eu até
errei, não é por árvore, era por metro, Dr. Marcos, antigamente.
Tipo cinco árvores por metro de cada árvore que era extraída.
Se ela desse cinco metros seria vinte e cinco árvores que seriam
plantadas, no caso. Então eu vejo como uma alternativa pelo
menos temporária para se ajudar o setor. Eu esqueci de citar
quando fiz uso da palavra. Você falou de 1 milhão e pouco de
mudas que plantou no tempo de uma Associação anos atrás.
O Banco de Sementes que o doutor que citou aqui que era do
INCRA falou que estava desativado. Ficou oito, nove anos
desativado o Banco de Sementes em Ariquemes e eu só gostaria
de citar que de dois anos que nós reativamos o Banco de
Sementes quando assumimos a Secretaria nós já..., talvez a
gente não faça propaganda, o problema pode ser esse, mas
nós já distribuímos entre mudas e sementes mais de dois
milhões e meio de mudas e sementes para Associações de
doze municípios do Estado de Rondônia. Então é um trabalho
que a gente vem fazendo, principalmente para recuperação
de mata siliares, enfim, talvez a gente não divulgue o suficiente,
mas o nosso objetivo é esse. Estamos fazendo, fiz já convênios
com várias prefeituras, estamos fazendo com mais prefeituras,
eu quero esse ano pelo menos fazer com mais vinte prefeituras
viveiros de mudas para distribuir e ajudar a fazer recuperação
e fazer reflorestamento para quem tem interesse. Então eu
acho que o caminho é uma luz que nós temos que podemos
seguir e que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Vou passar
a palavra para o Dr. Marcos, só complementar.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Só
furar o cerimonial, porque eu estou vendo que o meu projeto
aqui vai dar certo. É o seguinte: eu quero plantar árvores nas
ruas das cidades do Estado de Rondônia. E eu ajudei a construir
um Banco de Sementes lá no Batalhão de Polícia Ambiental ali
no Candeias com recursos dos madeireiros e toreiros também.
Deputado, eu acho que era só o senhor apresentar um projeto
determinando que o Banco de Sementes cedesse aos municípios
para que eles fizessem o reflorestamento devido e a fiscalização
e estará resolvido o problema.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Tenho
certeza que está evoluindo bem, daqui a pouco nós vamos
entrar neste projeto.

Vou passar palavra para a Doutora.
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A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA - Eu
quero dizer que a questão do corte seletivo que o Secretário
colocou, nós comungamos com esta idéia e estou falando como
técnica, mas nós daremos todo o apoio necessário a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Ambiental. Quanto á questão
que foi colocado aqui, eu não anotei a pergunta.

O SR. CLAUDIONEI DA SILVA     – A questão que eu
coloquei foi o seguinte: a questão do desmatamento ele é ilegal
como é, vamos supor pessoas que derrubam até 1500
alqueires, eu acho que deve ter sido detectado isso ai por
satélite, o IBAMA não toma providência no momento certo,
deixa acontecer o que aconteceu na Reserva Bom Futuro
tornando-se hoje um problema social até para o nosso
município, porque se for tirar aquele povo de lá eles virão para
dentro do Alto Paraíso que não comporta todo aquele povo da
reserva de Bom Futuro, hoje.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA – O
IBAMA, eu posso dizer porque hoje eu estou lá, na condição de
gerente substituta, mas nós sempre estivemos batendo nesta
tecla. Quem me conhece como técnica sabe a luta que nós
temos feito pela questão ambiental deste Estado e nós temos
interferido em muito nesta questão. O que acontece é que não
houve vontade política e ainda fomento da situação ilegal. Nós
sabemos que há uma interferência política administrativa dentro
do IBAMA porque os nossos gerentes na maioria eram políticos,
não era técnicos, eu digo isso porque esse tempo eu estava
coordenando um Projeto, chamado Projeto Corredor Ecológico,
e muitas denúncias nós fizemos dentro do próprio IBAMA, então
tem isso também que é bom colocar e que vocês conhecem
essa situação.

O desmatamento lá em Bom Futuro, realmente tem
aumentado, principalmente depois da liminar, eu estava
avaliando o que aumentou na área da liminar que eu coloquei
pra vocês no início e nós sabemos que no caso de Bom Futuro
é vontade de fazer, vontade política não é só técnica não, tem
que ter vontade política de fazer. Nós tentamos fazer. Hoje
está difícil essa situação de ser resolvida porque nós tentamos
fazer em 2004, quando saiu a liminar determinamos ao IBAMA
que fizesse, acho que todo mundo lembra. Nós fomos com o
INCRA e a SEDAM para dentro da reserva Bom Futuro em Jaci
Paraná, é a RESEC Jaci-Paraná e acontece que nós fizemos
todo aquele movimento de fecharem a BR e furarem os pneus
do carro do IBAMA, de quebraram as pontes. Houve todo o
movimento social do pessoal que estavam lá, dos ocupantes
da florestal nacional Bom Futuro e Jaci Paraná é político, porque
todo mundo sabe porque teve uma repercussão nacional. Nós
estávamos com quarenta homens da polícia florestal e
dezesseis pessoas do IBAMA mais meia dúzia da Polícia Federal
e nós declaramos isso para o Juiz lá na audiência que teve e
nós fomos obrigados a nos retirar de lá. Estive em Brasília
numa reunião eu falei para o nosso diretor da DIPO e falei na
reunião do Conselho diretor do IBAMA e falei aqui para o Juiz
quando teve audiência em janeiro. Nós não vamos conseguir
tirar o pessoal e resolver a situação do Bom Futuro sem uma
interferência do exército, ou nós vamos ter que resolver de
uma outra forma, se for para cumprir a liminar como o Juiz
determinou o IBAMA sozinho mais a polícia florestal e ai estava
nesta audiência a polícia ambiental, a polícia federal, o exército,
IBAMA, SEDAM e as prefeituras do entorno da área e nós fomos
bem enfático enquanto IBAMA dizer ao Juiz federal que nós
não teríamos condições de cumprir a liminar, que nós estamos
fazendo ação, nós estamos fazendo algumas ações, mas no
caso específico de desintução das unidades nós colocamos a

ele que deveria acionar o Ministério do Meio Ambiente para
liberar recurso e ao exército para apoiar o IBAMA nesta ação,
já que existe a determinação. E o IBAMA não fez até então
anteriormente porque não tinha vontade política, depois da
liminar não fez porque não teve condições de fazer porque
teve que sair de lá na hora que entrou e não tinha aparato
suficiente da polícia militar para resguardar a integridade física
dos funcionários do IBAMA. Então essa situação não é uma
conivência. Hoje, nós temos uma situação crítica e não temos
ainda condições de atuar. Isso está numa decisão de uma esfera
federal. O Juiz federal está trabalhando nisso e o Ministério do
Meio Ambiente. E com certeza em breve nós teremos notícia
de como nós vamos agir nesta situação.

O SR. CHICO DOIDO – Permite-me um aparte? Eu
quero até agradecer a companheira, que representa o IBAMA.
Quando se reconhece aquela pouca hora, quando eu falo que
os órgãos que aplicam as leis têm dificuldades de aplicar a lei.
A senhora acabou de falar que o indicado do IBAMA não é uma
pessoa técnica, é um indicado político, entendeu? Então nisso
existe uma grande dificuldade de até aplicar a lei, porque o
político não aplica, ele faz a lei. Então eu confirmo e agradeço
até da forma que a senhora reconheceu a nossa palavra. Muito
obrigado. E eu quero terminar dizer ao companheiro Zé que
hora nenhuma me estresso. Eu sou doido mesmo. Chico Doido,
sabe como que é, né.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Antes de
voltar a palavra ao senhor Luís que é o último orador inscrito,
o engenheiro florestal quer dá uma palavrinha. Eu acho que é
importante a gente ser rápido para a gente chegar nas
conclusões até agora nós estamos falando, falando, mas o
objetivo é chegar as conclusões, e até agora nós não estamos
m:no objetivo para qual foi criado essa reunião, todo mundo já
se manifestou. Então o engenheiro florestal tem a palavra, o
nosso representante da Polícia Rodoviária quer a palavra, em
seguida o administrador. Vamos começar pelo Engenheiro
Florestal em seguida eu passo para o Alvino e em seguida ao
nosso administrador e o Luis para concluir.

Com a palavra o nosso Engenheiro Florestal.

O SR. AMILTON SANTIAGO PEREIRA - Senhor
Presidente, eu gostaria de encaminhar à Mesa uma proposta,
eu falei isso no púlpito, mas seria uma proposta de interiorização
dessa Audiência Pública, ou seja, aqui ela está sendo passada
on line para todos os municípios do Estado. Alguns municípios
vão entrar em contato com essa Presidência para que isso
ocorra, mas já estou colocando para que isso seja
documentado, para isso, seja nos pólos principais de
desenvolvimento florestal do Estado, sejam feitas essas
Audiências Públicas com o pessoal da região do interior e os
membros da Mesa presente, aqui no caso com os seus
sindicatos, mas presente o Ministério Público, presente a
Secretaria de Meio Ambiente, o próprio IBAMA e a Assembléia
Legislativa para que isso tome uma difusão maior e que se
busquem mais proposituras para que se forme um fórum de
debate, um fórum permanente neste momento de dar subsídio
a Secretaria de Meio Ambiente, na pessoa do Agustinho Pastore,
para que ele tenha tranqüilidade na elaboração dos
procedimentos legais de instituir essa política florestal, porque
nós estamos numa discussão de fórum político e você tem os
procedimentos técnicos, que aí você vai ter que ter um fórum,
com pessoas capacitadas, técnicos da FIERO, da Associação
de Engenheiros e por aí se vai, pessoas que conhecem o metiê
do negócio florestal para também dar o subsídio técnico, isso
é uma proposta.
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Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Marcos Valério
sobre a liminar. A liminar que circunda as unidades de
conservações, ela foi proposta pelo Ministério Público Estadual
em conjunto com o Ministério Público Federal, se eu não estou
enganado, houve um tamanho de área definida na inicial dessa
solicitação, eu não vou dizer que seja extrapetita, pois o Juiz
teve a capacidade e teve argumentos e teve provas suficientes,
e ele determinou uma área maior na sua liminar, mas se falava
em terras públicas, e ele ampliou e foi para a Zona 2.1, como
se dentro da Zona 2.1 só tivesse terras públicas. Não estou
falando em terras devolutas, terras públicas, e depois de todo
o processo feito e a liminar efetivada descobriu-se que existia
vários projetos de manejo lá em terras que tem certidão de
inteiro teor, tem CCIR, são terras privadas com regularidades
de imóvel e esse processo veio andando até a última audiência
pública, eu gostaria de perguntar. Há alguma intenção do
Ministério Público Estadual e Federal em conjunto com a Justiça
Federal em retirar essas propriedades que está, que são
propriedades legalizadas dentro da liminar?

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO - Deixa
só eu lhe colocar uma situação. Essa ação civil pública de União
Bandeirante, é isso? Porque tem duas. Essa ação foi proposta
em 2004, todos esses que têm que tinha plano de manejo ou
que tem áreas que são, entende-se que são regularizadas,
tem conhecimento formal da ação, a medida liminar foi deferida
até então não se conseguiu a derrubada dessa medida liminar
ou a restrição dos seus efeitos, diversos proprietários,
madeireiros detentores de plano de manejo acudiram ao
processo na condição de ora requerido ou ora alguns
assistentes, ora outros opoentes, assistentes e opoentes são
figuras lá do direito, e todos eles tem sido indeferidos porque
eles não conseguem comprovar que não estão dentro da área
de incidência da liminar. Então o foro competente para se discutir
é lá na Justiça Federal e todos eles não têm conseguido essa
comprovação, alguns, eu não me recordo quais, mais alguns
conseguiram, porque realmente houve apenas uma confusão
de parte dos órgãos que são réus, que são: O IBAMA e o INCRA,
a respeito da extensão territorial da liminar.

O SR.AMILTON SANTIAGO PEREIRA – Só um aparte.
Eu gostaria só de explanar. A liminar definiu o tamanho de
área, o princípio básico da discussão não é que as propriedades
estejam fora da liminar, eu não posso participar de liti consórcio
num processo, se eu não estou chamado no processo. Então o
que ocorre, é que todas as propriedades estão dentro da liminar,
só que a liminar tomou decisão extrapetita, ela aumentou a
área do pedido inicial do Ministério Público Estadual e Federal,
é só isso.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Olha,
nós vamos se enveredar por uma discussão jurídica. Se você
tem interesse jurídico no processo, você é terceiro interessado,
então você tem total liberdade para assumir o pólo ou ativo ou
passivo da ação, inclusive muitos assumiram. Tem muitos que
não resolveram gastar dinheiro com isso e continuam extraindo
madeira do mesmo jeito, vou ser bem realista com vocês. Então
a decisão liminar está colocada e até hoje ninguém conseguiu
reverte-la. Agora, por que não se reveste decisão liminar? Por
que a cada momento a foto é pior do que a foto de antigamente
e ela está aí. Agora a ação do Ministério Público não impedi o
exercício do direito de propriedade, ela simplesmente faz valer
as restrições ambientais, ou seja, é como se não tivesse liminar,
porque o que o Ministério pediu é que se cumpra a lei, nada
mais do que isso. O Ministério Público foi ao IBAMA e disse:
“IBAMA, cumpra a lei”; foi ao SEDAM: “SEDAM,cumpra a lei”;

foi ao INCRA, “INCRA, cumpra a lei”, nada mais do que isso,
ninguém criou outra situação. Então, ou seja, a liminar está
funcionando como um guarda-chuva para que aquela região
ofereça, ou melhor, receba uma atenção especial, mas eu não
criei direito algum, essas restrições elas existem
independentemente da liminar ou não.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Vamos
passar a palavra ao Alvino agora.

O SR. ALVINO DOMINGUES – Antes de fazer a minha
consideração, eu tenho um questionamento. Quero me reportar
ao administrador lá do distrito de Jaci-Paraná, quando ele se
referiu ao tratamento dado a algum madeireiro que foi detido
e conduzido á autoridade policial, judicial, que não é
ensinamento da minha instituição qualquer tratamento
irregular, é que não é fomentado e ao contrário rechaçado e
para isso nós temos uma corregedoria atuante e está a
disposição, só lembrando que se um lado o abuso de autoridade
é um crime, a denunciação caluniosa também o é. Então que
quando se faça essa representação contra qualquer que seja
policial, que possa ter exacerbado a sua autoridade que o faça
de forma responsável e nós estaremos aptos e a acatar essa
reivindicação. De outro lado me reportar também a questão
da aplicabilidade da lei e a necessidade da polícia de agir
quando ela detecta o crime ambiental. O transporte como foi
dito e prescreve o artigo 37 da Lei nº 9.605, ela não é utilizada
só em decorrência de um convênio com qualquer órgão
ambiental, é uma obrigação do policial agir observando essa
atividade, essa atividade ilegal. Então o policial não pode se
restringir a cumprir a legalidade. Faço coro com o Promotor,
nós não fazemos as leis, é aqui na Casa de Leis é que elas são
feitas e também no Congresso Nacional, nós apenas cumprimos
e temos o dever de cumprir sob pena de acabarmos
responsabilizados pelo o não cumprimento. Então reforçando;
a nossa preocupação se deve muito mais, aí podia até se
perguntar: a Polícia Rodoviária Federal não é um órgão
ambiental, não está diretamente ligada ao assunto, porque
então a participação? Ora, acaba redundando em rodovia ou
ultimamente nós temos assistido a diversos bloqueios de
rodovias por diversos motivos, enfim, tudo acaba redundando
na rodovia federal, embora a gente tenha a nossa opinião a
respeito desse assunto, mas a nossa preocupação é a seguinte;
se todos os integrantes e os madeireiros, as pessoas que
extraem madeiras de Jaci-Paraná permanecem na ilegalidade,
não conseguem entrar para a legalidade na extração de
madeira, como é que nós vamos fazer? A polícia não tem
condição nenhuma de deixar de agir, ela detectou essa
ilegalidade, ela vai ter que agir. Bloqueio de rodovia, nós temos
uma competência e uma atribuição constitucional e institucional
de manter a nível de circulação, esse é o nosso papel. Então
se o direito do cidadão se acha prejudicado nesse sentido, nós
teremos que agir e aí é um embate sem nenhum resultado.
Agora o único resultado prático que nós precisamos manter a
nível de circulação. Então esse fórum que está ocorrendo agora
e eu acho que tem que ser mantido e continuado e melhorado
até, se for necessário, tem que ser, é esse o fórum competente,
não a rodovia, a rodovia não é o fórum competente, então a
minha pergunta seria essa. Todos os extratores ou pessoas
que trabalham extraindo a madeira, ou o madeireiro de Jaci-
Paraná, todos estão ilegais? É essa a pergunta. E vão continuar
na ilegalidade? Porque a minha preocupação foi a seguinte:
Eu ouvi a questão de 30 dias para o termo técnico, o convênio
SEDAM/IBAMA, e depois mais 30 dias, até a aprovação, enfim,
seriam 60 dias, 90 dias ou possivelmente até mais. Então a
pergunta é: e até lá? A polícia detectou vai ter que agir, rodovia
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fechada não é cumprimento da lei, é contra o Estado
democrático de direto, então nós não podemos coadunar com
isso. Então que solução nós vamos encontrar se realmente
todas estão ilegais naquela localidade?

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Já no
encaminhamento ouvindo a gente. Só para concluir, o
representante de Jacy, e em seguida para concluir, o Luiz.

O SR. LUIZ ANTONIO BALESTIELLE – A minha
pergunta é essa que o Alvino fez. Em que situação nós
poderemos ficar nesse período de conclusão?

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Então a
pergunta dele é para conclusão, já no encaminhamento da
conclusão nós vamos falar. A pergunta foi contundente, até o
sistema de som entrou em curto aqui também. Vamos lá ao
Administrador.

O SR. JURANDIR RODRIGUES – Eu gostaria de
agradecer pela resposta do Diretor da Polícia Federal, o Dr.
Alvino, eu gostaria com todo respeito de fazer uma pergunta
para o nosso Procurador Abdiel. Quando ele citou a área de
União Bandeirante também citou a área de Jacy Paraná, da
reserva. Gostaria de perguntar porque há uns cinco, seis anos
atrás eu participei de uma reunião com o Dr. Oliveira que era
Secretário da SEDAM e ele já sabia dos problemas que
aconteciam em União Bandeirantes e também de lá do Bom
Futuro. E por que que eles não coibiram o pessoal de entrar
naquela época que tinha pouca gente?  Deixaram acontecer o
que está acontecendo e hoje milhares de pessoas estão dizendo
que vão tomar as providências. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Nós vamos
fazer encaminhamento agora para essa, para a  proposta que
aconteceu. Então tem a pergunta do policial Alvino que é a
mesma pergunta do Luiz, a sua pergunta é super interessante,
mas a resposta dele não vem resolver nada. Já aconteceu,
não vamos mexer no problema, nós queremos falar aqui só da
solução. Eu gostaria de fazer uma proposta aqui e qualquer
um de vocês podem fazer. Dr. Marcos, a proposta nossa
envolveria a participação do Ministério Público. Nós vimos aqui
um super interessante termo de compromisso ambiental. Não
li ainda todo, mas eu acho interessante. Então a nossa proposta
seria a seguinte: Assuntos Planos de Manejo no IBAMA. Trazer
representantes do Sindicato dos Madeireiros ou representantes
dos madeireiros com engenheiro florestal, alguns dos
engenheiros florestais que fizeram definir essa comissão lá
uma ou duas pessoas, juntamente com o Departamento Técnico
do IBAMA com o termo de ajuste do Ministério Público, porque
nós estamos empurrando com a barriga, eu fiz o plano esta
dentro de área de conservação, se está dentro de conservação
o engenheiro florestal que assinou isso, tem que ser acionado
no CREA. Então eu tenho essa proposta Doutor para não dizer
que a culpa é do IBAMA, culpa do madeireiro para se encontrar
prática solução, porque o Ministério Público vai olhar cadastrar
porque um está na frente um do outro, porque o objetivo nosso
não é encontrar culpado é resolver a questão, não adianta
ficar falando que fulano é feio é bonito, todo mundo é bonito
depende dos olhos que se olha. Então eu gostaria da primeira
proposta ser essa, o representante do setor madeireiro,
representante lá dentro do IBAMA pegar todos os Planos de
Manejo sobre o Termo de Conduta do Ministério Público, para
saber o que esta havendo com esses Planos de Manejo, o
profissional que assinou besteira, já o Ministério Público
encaminha lá para o CREA e outras sanções que se faz direito,

não estou defendendo aqui Plano de Manejo errado, defendendo
os Planos de Manejos corretos, assinado por colegas. Eu sou
engenheiro agrônomo, sou da área. Então essa é a primeira
proposta. Gostaria de saber se os presentes aprovam, se
desaprovam, gostaria da manifestação pelo menos bastante
direto do setor produtivo. Eu tenho mais duas propostas aqui.
Se manifestem, por favor, quem for favorável levante a mão.

Ministério Público.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA MELO – Deixa eu
só alardear uma questão de ordem legal, gente. Eu sou defensor
do princípio da legalidade. Eu acho que a gente teria que ver o
seguinte: está se encaminhando para uma fase de transição e
eu não sei até quando o IBAMA tem ou não competência para
esses Planos de Manejo que lá estão protocolados.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Nós estamos
falando do que está lá.

O SR. MARCOS VALERIO TESSILA DE MELO – Sim,
do que lá está. Então teria que ver a questão da legalidade ou
não, de parte do IBAMA eu concordo com a proposta do
Deputado Estadual, mas eu acredito que o IBAMA poderia dar
solução aos Planos de Manejo que lá estão num prazo razoável.
Eu não sei, eu gostaria de ouvir o IBAMA a respeito disso.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – É isso que a
gente quer, quando falamos aqui, nós estamos sempre
consultando aqui, porque o objetivo é ser bem prático. Então
diz assim: de agora por diante a SEDAM, e eu acredito nisso
vai se preparar para a ação dela. Eu tenho certeza e já falei,
se depender de orçamento dentro de quatro dias no máximo a
Assembléia libera, se depender de contratação, libera, porque
há um consenso entre todos os Deputados para resolver esse
problema. Então a questão é legal. Agora, nós gostaríamos
havendo, é claro, essa questão legal do posicionamento do
Ministério Público Estadual como termo de compromisso. E eu
gostaria também de citar Termo de Compromisso Ambiental,
porque se o Plano de Manejo não pode ser executado isso vai
causar crimes ambientais. Então quer dizer, se eu posso prevenir
um crime, eu acho que caberia me perdoe se eu tiver errado,
mas eu acho que caberia ao Ministério Público fazer esse Termo
de Conduta para que eu não critique o madeireiro e nem critique
o IBAMA, mas vamos partir só para a solução e já alerto como
engenheiro que eu sou, o colega que tiver feito coisa de má fé
que já adote as providências contra ele. Então eu não sei, eu
gostaria de ouvir o posicionamento, havendo esse
posicionamento do IBAMA, da parte do Ministério Público.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Desde
que o IBAMA tenha a capacidade técnica para tocar, sem nenhum
problema porque o IBAMA tem o seu papel a sua função. Então
eu acho que se há lei nesse sentido, que determina, que ele
analise, que decida sim ou não, o quê não pode é não decidir.

Eu gostaria de ouvir o IBAMA a respeito.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA – Dr.
Marcos, eu acho que essa ida lá no IBAMA, essa reunião, eu
acho que é necessário até para a gente afunilar um pouco as
idéias dentro do próprio IBAMA. No primeiro momento quando
nós trabalhamos o protocolo de intenção houve assim uma
determinação do Dr. Humel, que é o nosso diretor de flasching,
aprovou a lei, vamos passar para o Estado, então o IBAMA não
faz mais nada. Foi isso que foi dito por ele. Então se abstenham
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de emitir qualquer licença ou qualquer autorização relacionada
a Plano de Manejo ou uso alternativo do solo. Foi o quê ele
mandou nos dizer, para a gente abster-se até que seja assinado
o Termo de Cooperação Técnica que é o documento que está
em análise, e de repente, eu me ative como a situação, o
rapaz chegou lá para protocolar o Plano de Manejo e o técnico
disse: nós não podemos mais receber Plano de Manejo. Ele foi
a SEDAM e a SEDAM disse assim: nós não podemos receber
porque ainda não assinamos o Termo de Cooperação. Então
realmente há uma distorção do que deve se fazer. Então nós
vamos fazer, nós precisamos, já que nós temos essas duas
situações, o que nós fizemos, nós fizemos o protocolo de
intenção, o de aceite para que não houvesse mais isso. Então
pode protocolar o Plano de Manejo lá na SEDAM. Quanto aos
que estão lá...

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Na SEDAM
ou no IBAMA?

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES – No IBAMA, eu
digo, no IBAMA. Quanto aos que estão lá nós estamos
analisando ainda e emitindo a documentação, isso era os que
estavam ainda para ser recebidos no primeiro momento, foi
isso. Quanto aos que estão lá nós já determinamos, vai ser
analisado até que se assine o Termo de Cooperação, nós vamos
continuando tudo normal como fazíamos antes.  Estamos
analisando os documentos lá.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Dr. Marcos,
com a palavra da Nanci, eu acho que ficou claro que precisa
uma intermediação do Ministério Público até para que as
partes... vamos dizer, havia um grande divórcio e está se
propondo um equilíbrio ai, então eu acho que é fundamental a
participação do Ministério Público, não, volto a dizer; não vamos
procurar os culpados do passado, vamos encontrar essa forma
porque o IBAMA tem problemas também técnicos, a SEDAM
tem problemas, mas eu acredito que com esse Termo de ajuste,
de chamar, de verificar, nós vamos encontra um
encaminhamento. Tem lá, não sei quantos Planos de Manejo,
vamos saber o que está havendo com cada um deles, a
autoridade do Ministério Público se posiciona de maneira clara
e eu tenho certeza que as vontades pessoais desaparecerão.
Então, eu entendi que o IBAMA vai continuar com os que estão
lá, é isso?

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA - É o
que tem no protocolo de intenção, vamos continuar.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Então, foi
aprovado pelos presentes, o primeiro item sobre o Termo de
Conduta feito pelo Ministério Público, SEDAM e IBAMA a parte
dos Planos de Manejos antigos que estão no IBAMA vai ter
esse acompanhamento para uma forma de agilizar na forma
legal. Como é que é Nanci?

O SR. AUGUSTINHO PASTORE - Não tem necessidade
não, desculpe Deputado, mas não precisa nada disso, porque
o Protocolo de Intenções que nós assinamos, lá, dias atrás, e
quando no momento em que a Nanci falou que o IBAMA não

recebia mais Planos de Manejo imediatamente fizemos o
Protocolo de Intenções que foi a solução encontrada para não
parar o setor, podem continuar protocolando normalmente, e
o IBAMA, está aqui, a Nanci sabe muito bem disso, só se não
quiserem ir os técnicos lá dentro dar a seqüência, mas legalidade
eles têm para continuar fazendo, você sabe disso, Nanci, até
que nós assinemos o Termo de Cooperação Técnica.

O SR PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Eu não tenho
dúvida quando eu falo com o Augustinho, quando eu falo com
a Nanci. A Nanci foi minha colega de trabalho, muito tempo, eu
não estou me referindo às pessoas. É por isso que eu acho
que é fundamental o Termo de Conduta, porque nós estamos
trabalhando com entidades. Então a nossa palavra é importante,
mas órgão público não tem palavra, ele tem escrito. Então eu
acho que é fundamental o Termo de Conduta, Dr. Marcos, até
como imposição de uma vontade que todo mundo está com
essa boa vontade. Eu tenho certeza que a Nanci tem esta
determinação dentro dela, o Augustinho, mas é o seguinte: eu
não estou fazendo um compromisso com a Nanci, sequer o
IBAMA.

O Sr. Amilton Pereira – Presidente, um aparte, por
favor. É sobre a pauta que está em discussão. A Lei de Gestão
de terras públicas pegou todo mundo de calças curtas, porque
ela foi uma proposição parlamentar, adentrou a lei de Gestão
de Terras Públicas que vem do Ministério, ou seja, no momento
em que o Estado tomou conta do pé da situação por obrigação
de Lei a partir do dia 03, o IBAMA já não podia fazer mais nada
por determinação da lei, criou-se o Termo de Cooperação,
duas semanas depois até que se ajustasse esse Termo e a
partir daí o IBAMA está recebendo os projetos, só que nós
precisamos realmente, essa propositora que o Ministério Público
faz nos intermediar essa situação, porque nós vivemos uma
situação dentro do IBAMA que existem condicionantes que ela
não está na instrução normativa e a instrução normativa é o
procedimento que rege o Plano de Manejo e hoje não se tem
tanto manejo assim para analisar também, não, porque olha
bem, no momento que as Declarações de Posse não podem
ser feito manejo sobre elas, você tem terras documentadas no
Estado e que são poucas. Então o volume de projetos
protocolados no IBAMA a cada ano, ele tende a diminuir, e vem
diminuindo sensivelmente. Agora, hoje nós fomos protocolar
um projeto lá, eu não posso protocolar porque tem um quesito
básico de documentos que eu preciso apresentar antes do
protocolo para não gerar pendência, tudo bem, isso é um
procedimento definido mas existe agora uma instrução
normativa no apagar das luzes, uma semana antes da edição
da Lei de Gestão de Terras Públicas que recadastramento dos
projetos e que aí definiu o seguinte: não se aprova o projeto
enquanto não recadastrar, só que ela é tão confusa, ela é tão
confusa. A instrução normativa, que os técnicos do IBAMA não
conseguem acelerar, eles não conseguem porque não entendem
e Brasília também não está entendendo o que eles fizeram.
Então, hoje eu fui impedido de protocolar porque não pode. Os
projetos não podem ser emitidos porque não tem o
recadastramento, não pode ser analisado porque não tem o
recadastramento. Então, essas condicionantes têm que ser
ajustadas, eu acredito que com o Ministério Público fazendo
essa ponte nós podemos ajustar os técnicos, a indústria, o
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próprio órgão para que esses procedimentos futuros vão passar
para a SEDAM, mas a SEDAM vai ter que aceitar a instrução
normativa que é do IBAMA, porque é interno? Ela não é uma
lei! É uma instrução normativa do órgão. A SEDAM pode criar
a sua instrução normativa sobre o Projeto de Manejo baseado
em uma lei maior.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Doutor
Marcos.

O SR. MARCOS VALERIO TESSILA DE MELO – Eu só
gostaria de deixar claro, a seguinte situação: o IBAMA tem as
suas regras, caso a gente não concorde com elas o foro
competente para discuti-las é dentro do próprio IBAMA e não é
aqui em Porto Velho, isso é em Brasília por conta da estrutura
organizacional do IBAMA ou na Justiça Federal. Então, a SEDAM
é o órgão estadual, eu sou integrante do Ministério Público
Estadual, não se faz presente aqui o Ministério Público Federal,
certo? Então, eu acredito o seguinte: nós estamos em uma
fase de transição, se a SEDAM não vai cumprir essa instrução
normativa que é do IBAMA, tudo bem, protocola-se na SEDAM,
agora aqueles que lá estão. Eu acho que o IBAMA tem que dar
uma resposta, os que lá estão. Nós temos duas situações os
Planos de Manejo que lá estão o IBAMA tem que dar uma
resposta. Quem representa o IBAMA diz que o próprio IBAMA
tem conflitos internos. Então, é o seguinte: vamos firmar com
o IBAMA. Com quem do IBAMA? Tem que ser com o
representante do IBAMA no Estado. Aí o representante do IBAMA
do Estado não está presente no evento. Aí, vem lá dizer: não,
eu não vou assinar isso aqui não. Eu não tenho como fazer
uma intervenção branca no IBAMA. Então, eu volto a frisar, às
vezes eu quero algo, mas eu não consigo. Então, eu gostaria,
nós estamos numa fase de transição, eu gostaria que ficasse
bem claro da parte da SEDAM. A partir de quando a SEDAM vai
assumir isso daqui? E o passivo que existe no IBAMA, a partir
de quando o IBAMA vai deixar de receber Plano de Manejo e a
partir de quando ele vai dar solução aos que lá estão?

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Dr. Marcos,
somente um aparte. Eu mantenho a minha palavra de confiança
no Ministério Público Estadual porque eu estou pegando aqui,
o senhor me deu uma cópia a pouco, do Termo de Compromisso
Ambiental, e é o Ministério Público Estadual que fez com o
Instituto Nacional de Colonização - INCRA, Secretaria de Estado
do Meio Ambiente que é Estadual e exatamente a Secretaria
de Meio Ambiente e o INCRA que é um órgão federal. Então
veja bem, a gente sabe que em tudo que é lei existem
limitações, mas se a gente partir para uma definição de
acompanhamento, eu tenho certeza que até quem está fazendo
corpo mole já muda de postura, certo? Eu sei que a Dra. Nanci
não pode aqui dizer: “não o Pitaluga vai assinar”. Ela é uma
profissional extremamente competente e jamais faria isso. Mas
eu acredito, se chamar as responsabilidades vai começar a
aparecer soluções bem concretas e a gente tem muita confiança
no Ministério Público, se houve embaraços legais, eu tenho
certeza que será convidado o Ministério Público Federal, e aí
como o senhor disse, existem Leis que lá diz que são 30 dias,
começar a funcionária  saber que existe essa Lei de 30 dias
que no instante vai começar ter solução.  Então, eu insistiria
muito nesse ponto, Dr. Marcos, nesse termo para encontrar,

então vão dizer, mas isso tem que ficar muito claro.  Até quando?
Como diz, o IBAMA vai ficar recebendo, para acompanhar.  Hoje
eu estive conversando antes dessa Audiência eu fui lá com o
Augustinho, eu conversei com o Agustinho, conversei com a
doutora, e certamente o que se quer é uma coisa bem concreta,
bem clara, nós não estamos aqui para julgar e nem arrumar
as coisas do passado não, nós queremos encontrar a parte
prática, parte prática.  E eu disse as responsabilidades da
Assembléia nós vamos assumir, fizemos Lei errada, alguém
vai ter que dizer que ela é inconstitucional, o Supremo, o
Supremo é que tem que dizer as opiniões pessoais a gente
aceita por amizade, mas só quem pode dizer que é
inconstitucional é o Supremo, e nós acatamos as ADIN´s,
modificamos onde for necessário e assim por diante, por força
legal.

Mas Dr. Marcos, eu gostaria de insistir para que
houvesse esse acordo, eu acho que o próprio setor madeireiro,
aceitaram, toparam, então eu gostaria de,...

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Eu posso dar
sugestão?

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Pode.

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Os que estão no
IBAMA que dê seqüência no IBAMA até o dia da assinatura
desse Termo de Cooperação, por quê? De qualquer forma não
adianta hoje encaminhar na SEDAM se vamos depender do
IBAMA a mesma coisa para liberar as ATPF’s, para liberar tudo.
Então não vai resolver o problema.  Então encaminha no IBAMA,
eu acho que até o dia da assinatura do Termo de Cooperação
Técnica, digamos assim, fica acordado aqui, um exemplo, depois
nós vamos trabalhar juntos.  Mas até o dia da assinatura do
termo o IBAMA continua resolvendo, assinou o Termo de
Cooperação começa a protocolar na SEDAM e o IBAMA vai
auxiliar até quando for necessário, e aí a responsabilidade passa
a ser da SEDAM com a ajuda do IBAMA, mas até lá, porque eu
não vejo o porquê protocolar hoje na SEDAM se vamos continuar
dependendo do IBAMA até o dia da assinatura desse Termo de
Cooperação.  Então eu acho que como sugestão eu deixaria
isso daí e eu tenho certeza que agrada as duas partes, eu
acho que é uma saída que resolve o problema.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Passo  a
palavra aos madeireiros para se pronunciarem a respeito.  Bem
direto ao assunto, bem direto.

O SR. JOSÉ FREITAS – Eu quero colocar para os Srs.
da Mesa e para os senhores. Fomos duas vezes em Brasília, a
Comissão e eu como Presidente, e pauteei na primeira e na
segunda, dentro do IBAMA todos os segmentos lá até o momento
nada se resolveu em Brasília, nada mesmo, a questão do
Zoneamento nenhum, a questão para o toreiro, para indústria,
nada, e aqui na Superintendência só se for com o Ministério
Público Federal, questão do Parque Federativo em Termo de
Gestão, de Cooperações de floresta, com certeza o Estado
consegue isso, o que nós estamos pedindo, o Estado, se os
Deputados homologarem amparo, estrutura para o Estado, mas
o IBAMA, não adianta, nós estamos em reunião direta com o
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Pitaluga, e respeito à senhora, o Pitaluga, o IBAMA, até porque,
não adianta nós fazermos reuniões aqui sem Ministério Público,
como o Dr. Marcos está dizendo ali agora, tem que ter o
Ministério Público Federal em Rondônia.  Sim, eu concordo,
viu Deputado Haroldo, a tese do senhor é importante, para
mim é claro.  E outra coisa também, se quiser reunir como o
senhor está falando...

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Sr. José,...

O SR. JOSÉ FREITAS – Só um pouquinho, depois o
senhor conclui.

Vamos reunir os Presidentes da grande Ariquemes,
onde nós criamos a Associação, aqui também vai ter que vir
pra cá, todo esse pessoal, para quê?  Lá vão comentar cada
problema da sua área, ou seja, do seu Município, para tentar
ver as colocações e aí realmente gravar isso aqui que está
aqui para o Ministério Público Federal, aí eu concordo, porque
é o seguinte, se o IBAMA: não estiver honrando todos vão
saber, porque fui eu e um grupo para lá de repente... “Oh!
Vocês foram fazer o quê”?  Então vamos pegar a grande
Ariquemes e a grande Porto Velho aqui e vamos discutir isso
de verdade, até porque antes de nós irmos a Brasília nós já
discutimos um grupo que vai deslocar a Brasília nesse
agendamento, que com certeza vai ter agendado por nós e vai
se continuar agendamento com os Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Eu não
entendi, a sua proposta é que não se faça nada, que espere
o,...

O SR. JOSÉ FREITAS – Não senhor, pelo contrário, eu
coloquei vamos fazer reunião com todos aqui e depois discutir
uma comissão para ir a Brasília também, para acertar a questão
das 252, porque aqui não está resolvendo a questão da 252,
das declarações de posse, não tem nada a ver, com  Gestões
de Florestas Públicas.  Eu estou de acordo com o Senhor.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Eu sei que
tem uma série de itens a serem discutidos, nós estamos
discutindo o primeiro item que é o Plano de Manejo.

O SR. JOSÉ FREITAS – Vai cair todinha essa discussão
lá e aqui também, a pauta a gente vai reivindicar também.

O SR, PRESIDENTE (Haroldo Santos) – É que eu
tenho que reconhecer a minha limitação legal, eu posso discutir
os problemas no âmbito do Estado e a Assembléia como toda,
a gente pode dar apoio.

O SR. JOSÉ FREITAS – Mas é isso que eu estou
dizendo, com certeza, não estou tirando a Assembléia.  A
Assembléia hoje é poder do Estado, do Pacto Federativo, hoje
quem vai manter é a Assembléia, tem 60 dias, eu acho que
tem 40 dias só do Termo, de validade para iniciar outro Termo.
São as minhas palavras.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Luiz, com a
palavra.

O SR. LUIZ ANTÔNIO BALESTIELLE – Eu volto a minha
pergunta e do policial que não ficou definida.  E nós o que
fazemos nesse período?  E volto com o nosso Engenheiro
Florestal, o que tem que ser feito pelo IBAMA, é voltar lá no
primário e fazer uma cartilha de como é o manejo e escrever
para nós, e na hora que nós protocolarmos dentro daquilo a
ser definido, não mudar as regras a cada minuto.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Existe aqui
alguma coisa no sentido de que a idéia básica é agilizar para
passar para a SEDAM. Não há nenhum problema da Casa com
relação a isso.  Eu sei que o Augustinho tem bastante
competência para agilizar todo o procedimento e eu tenho
certeza porque quase todos os Deputados já falaram que o
que vier vai ser votado com extrema rapidez.

Eu queria, só para concluir o assunto. O IBAMA poderia
fornecer um relatório ao Ministério Público da situação dos
Projetos de Manejos, vamos dizer até o final da semana.  Qual
é situação real conforme o Engenheiro Florestal falou.  Esse
Projeto está assim, está assado, blá, blá, blá, para começar a
ter praticidade nas ações.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES – Podemos sim,
claro que podemos, inclusive, eu, essa semana eu mandei
colocar nas cartas geográficas, já processar geo-processar
todos os Planos de Manejos, uns trezentos e pouco que tem já
em execução aprovados, todos para a gente ter uma situação
real de localização desses Planos para poder repassar isso
para a SEDAM.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Ok!

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES – Eu acho que
esse trabalho está mais ou menos encaminhado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Já está
encaminhado.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES – Mas nós não
podemos ter decisão aqui enquanto, por exemplo, eu não sei o
que tem, por exemplo, com o seu Projeto de Manejo, eu não
posso saber quais as condicionais que tem no seu Projeto de
Manejo.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Espera aí só
um pouquinho, só um pouquinho gente, é possível dentro desse
acordamento o que está lá no IBAMA havendo acordo nesse
pacto que está se firmando entre o Estado e a União, é possível
definir com clareza, vamos dizer, o que está lá o IBAMA vai dar
conta de fazer?  O pensamento é de passar todo para cá?  Eu
quero saber como é o passivo, o que está lá hoje no IBAMA.
Na hora que ele tiver uma condiçãozinha começa a protocolar
aqui no Estado, mas o meu problema é o seguinte: o passivo,
o que está lá.  É esse o questionamento que o pessoal está
fazendo, como é que vai se agir com o passivo, com o estoque
de Projetos de Planos de Manejos que estão lá?  O meu
posicionamento é esse.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES – Hoje ele está
correndo normalmente por conta do Protocolo de Intenção.  E
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vamos dizer assim, a orientação que nós temos de Brasília e é
por isso que eu achei conveniente fazermos essa reunião porque
a orientação que nós temos é: assinou o Termo de Cooperação
Técnica repassa tudo para a SEDAM, o que tem e o que não
tem tudo! Essa é a orientação que nós temos, esse foi o primeiro
momento que saiu a Lei, nós recebemos um documento dizendo
isso.  Então, o quê que acontece?  Nós revertemos essa situação
com o Protocolo de Intenção, podemos negociar essa outra
fase que o IBAMA, só que isso não quer dizer que -vão passar
assim: “toma o teu filho”. Não. “Toma que o filho é teu”. Não.
No Termo de Cooperação a gente vai está acompanhando esse
fluxo do processo, principalmente os que já estão no IBAMA.
Eu não posso garantir para vocês como vai se dar esse link
entre SEDAM e IBAMA até porque vai depender dessa estrutura
pode ser que demore, ou não, precisa que a SEDAM diga sim
porque nós entre gerentes vamos dizer assim, nós estamos
acordados, mas de repente eu tenho um Engenheiro florestal
da SEDAM que cruzem essas informações que possam fazer
essa transferência técnica. Então isso eu acredito que seja um
processo, por isso nós precisamos, eu vou levar essas
preocupação lá para o IBAMA nós vamos fazer uma reunião,
eu me comprometo a ter um histórico desse plano de manejo,
para estarmos apresentando, não sei quando, mas pode definir
uma data aqui até o final de semana que vem; final da semana
que vem é semana santa, seria só até quarta feira, talvez até
segunda feira da outra semana ou terça, a gente tem os cinco
dias corridos,  e para que agente possa ter uma real situação
do plano de manejo que eu perguntei hoje quantos eram e
eles disseram que tinha uns 380, porque eu pedi para o menino
plotar isso no mapa pra mim a localização dos planos de
manejo, ele me disse que tinha 380 e umas fraçõezinhas. Então
saber, nós precisamos, eu não sei dizer a agilidade do setor
em me dá isso, mas sei que a gente tem tudo isso no computador,
então pode ser que amanhã eu puxe uma ficha e diga; olha, a
situação é essa, essa, essa, e essa e tenha já essa resposta,
mas eu dependo do setor especifico que faz a analisa o plano
de manejo. Eu estou muito tempo interferindo dentro do setor
para que essa coisa tenha agilidade inclusive sentar do lado da
menina que faz o cadastramento, por quê? Porque nós só
podemos fazer o cadastramento quando o sistema está no ar
que é interligado a Brasília. De repente chega a moça começa
a cadastrar e o sistema sai do ar, perdeu tudo. Então tem
todos esses problemas que são problemas técnicos que não é
técnico pessoal, mas sim técnicos na questão da infra-estrutura
desse sistema que sendo todo mudado lá em Brasília, nós
estamos colocando dados. Então é isso que eu quero colocar
para vocês. Eu acho que é possível, talvez, se não quisermos
esse encaminhamento de termos essa reunião lá com o setor
técnico para ele fazer essa avaliação eu mesmo posso estar
fazendo essa avaliação junto com eles, porque eu acho assim:
se nós sentássemos e fizéssemos a avaliação de caso a caso
talvez pudéssemos ter respostas especificas, se não for assim
a gente faz uma avaliação e encaminha para quem é de direito,
para esta difundindo isso, como é que esta o setor florestal ou
talvez reunir com os engenheiros. Eu, há muito tempo, desde
o ano passado, do meio do ano, que propus uma reunião com
os engenheiros responsáveis pelos projetos para que nós
pudéssemos discutir com o setor técnico essa questão do
tramite dos Planos de Manejos. Isso eu propus para a
associação dos engenheiros que a gente pudesse fazer essa

reunião técnica. Então talvez fosse um encaminhamento e não
com o proprietário do Plano de Manejo, mas com o responsável
técnico.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Bom, a Dra.
Nanci está propondo na terça-feira, depois da semana santa
encaminhar esse relatório, tem os madeireiros, tem os
engenheiros eu acho que a proposta dela é um ponto
interessante de chamar, eu acho que os engenheiros que
fizeram os projetos deveriam, vocês deveriam, vocês deveriam
marcar essa reunião nessa terça-feira depois da semana santa
porque já é um problema técnico, já não é dos madeireiros.
Eu acho que poderia já ficar acertado essa reunião Nanci,
porque  você já apresenta esse relatório para eles, não é o
caso agora, mas os nossos políticos deveriam apresentar para
os engenheiros a fim de iniciar o trabalho.

O SR. AMILTOM SANTIAGO PEREIRA - Quando se
tratar de questão técnica eu me comprometo através da
Associação de engenheiros Florestais de contactar todos os
engenheiros responsáveis que tem projetos protocolados no
IBAMA. Só vou depender da Nanci determinar a reunião, marcar.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Vamos
estabelecer um horário já.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA – Pode
ser terça-feira, não próxima, terça-feira depois da semana
santa.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Terça-feira
depois da semana santa.

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA – Pode
ser lá no IBAMA às 14 horas.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Que dia é?
Quem tem um calendário ai? Vamos estabelecer esses horários,
essas horas, que horas Nanci?

A SRA. NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA – Pode
ser às 14 horas, aqui tem um calendário, deixa eu ver!

O SR. AMILTON PEREIRA – Dia 18!

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) - Dia 18, é
isso?

O SR. AMILTON PEREIRA – É!

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Dia 18 às 14
horas, ok?

O SR. AMILTON PEREIRA – Pode.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Ok. Primeiro
ponto já encaminhado à solução. Dr. Marcus eu sei que sua
agenda é extremamente grande e que o Senhor não é
engenheiro florestal, mas eu vejo a sua paixão ambiental, sua
presença nesse dia foi muito importante para dá esse alento.
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Bom, vamos aqui, eu tenho mais uma proposta.
Gostaria que vocês se manifestassem sempre, a Casa é livre,
respeitosa, mas é livre, seria a questão da parte fundiária,
como eu disse; recebi das mãos do Dr. Marcus o termo de
compromisso ambiental, mas eu não li, mas, eu vi o nome do
INCRA aqui. Então nós temos os dois aspectos nessa questão
fundiária; as áreas de projeto de Reforma Agrárias os
assentamentos e, a Lei 11.196 de 21/11/2005. É Lei nº. 11.196,
mas ela tem um apelido de MEDIDA PROVISÓRIA DO BEM, por
sinal quero parabenizar o Presidente Lula por essa iniciativa
extremamente positiva. Então tem esse outro lado Doutor que
a gente gostaria, se fosse possível um termo aditivo, eu não
sei se já está previsto, mas a regularização fundiária é
causadora desses ilícitos ambientais. Eu fico na duvida, como
é ilícito somente aquele que pratica o ato em si, ou aquele que
por negligência ou por falta de operacionalização da Lei não
deu condições necessárias para que as pessoas andassem
dentro da lei? Eu tenho assim uma dúvida, se esse funcionário
público ele não deveria ser processado como coadjuvante do
crime ambiental, porque se eu impeço que esse cidadão ande
dentro da lei eu acredito até que esse cidadão também possa
ser incluído nesse processo, mas não sou jurídico, é uma mera
e mera e meríssima opinião. Mas, gostaria de mais uma vez
pedir que o Dr. Marcus opina porque seria o encaminhamento
dentro desse excelente termo de conduta assinado com o INCRA
e a SEDAM para ver essa possibilidade aqui da MEDIDA
PROVISÓRIA DO BEM, onde diz que até 500 hectares, estou
estabelecendo um limite previsto na lei de conformidade com
a lei também, não temos nenhuma exceção, nenhuma coisa
fora da Lei. Nós queremos que se defina, se está legal que
regularize porque assim o IBAMA ou a SEDAM vai começar a
receber aquele tipo de documento previsto na Lei. Não se pode
pedir nenhum documento que não haja previsão legal.

O SR. MARCUS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Esse
termo de compromisso ambiental, tem relação com o que foi
assinado hoje, ele tem relação com 88 projetos de
assentamentos de Reforma Agrária que estão cadastrados pelo
INCRA, qual é o problema? Para que esses assentados recebam
empréstimos creditícios, eles precisam ter a sua situação
ambiental regularizada. Então são áreas aonde o INCRA fez o
assentamento ao longo de muito tempo, porém são áreas que
não têm licenciamento ambiental. Então foi feito um termo de
compromisso ambiental entre o Ministério Público do Estado e
o INCRA e agora a SEDAM que está recebendo essa nova
missão no sentido de que se faça o licenciamento coletivo
dessas 88 unidades aqui do INCRA, é uma medida que resolve
e em muito a questão daqueles que querem ter acesso ao
crédito, porém estão com restrição por ordem ambiental. Lá
atrás quando se fez esses licenciamentos a maior parte dele
não se exigia, da mesma forma eu acho que os senhores têm
conhecimento que o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil de
algum tempo para cá também estão impedidos de conceder,
de realizar qualquer investimento em áreas rurais se porventura
essa área não tiver o seu licenciamento regularizado, isso
novamente reforça a necessidade do Estado de Rondônia ter
uma política voltada para o desenvolvimento ambiental.

Então é uma questão que a gente espera ver resolvida
no espaço temporal muito curto. Em relação a essa questão
medida provisória do BEM, a informação que eu tenho é que

de parte do SIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia
existe e também do INCRA existe um projeto que é de interesse
nacional que a digitalização da situação fundiária no Estado de
Rondônia. O INCRA ainda está no tempo da ficha de papel e eu
acredito que somente após essa digitalização é que se terá
condições de resolver essa questão da regularização dos 500
hectares ou 100 ou mais ou menos, acima de 500 não pode.
Então novamente eu chamo a atenção de todos para a
importância que o Estado de Rondônia com a Assembléia
Legislativa e o Executivo assuma também esta missão, por
quê? Já nesse termo de compromisso ambiental existe a
necessidade de digitalização dos dados dos assentamentos e
isso deve acontecer no Estado todo de Rondônia e aqui eu
gostaria de abrir um parêntese, quando a CPMI, Comissão
Parlamentar Mista de Investigação da Terra esteve no Estado
do Amazonas em 2001, ela descobriu lá que um simples colono
tinha 147 mil hectares de área e ela foi até essa pessoa e se
constatou que ela não tem um metro quadrado sequer de área,
o que ela tinha era papel e com esse papel andou levantando
alguns e alguns financiamentos em algumas instituições. Então
hoje é preciso que nós tenhamos o geo-referenciamento, o
que é isso daqui? É a configuração entre uma escritura pública
e a sua existência espacial, papel prova alguma coisa? Prova,
só que tem muita escritura que é forjada, tem muito documento
que é forjado. Então por isso que tem que haver o geo-
refereciamento, junto com o geo-referenciamento vem a
digitalização da situação fundiária do Estado de Rondônia. O
geo-referenciamento era para ter começado a ser executado
até o ano de 2005, não foi por falta de interesse até do Governo
Federal e o Governo Federal agora prorrogou o geo-
referenciamento por mais cinco anos, mas isso é inevitável.
Então uma sugestão que eu dou a esta Casa de Leis: trabalhe
de forma incisiva na questão do geo-referenciamento, e que a
SEDAM tenha essas informações, trabalhe também nessa
digitalização dos dados porque há convênio a se firmado entre
o INCRA e o Estado de Rondônia para ser fazer esse trabalho.
Acredito que desta forma a gente consegue resolver
definitivamente o problema.

O SR. PRESIDENTE(Haroldo Santos) – Antes de
passar a palavra para o Secretário da SEDAM que vai se
manifestar sobre esse assunto... Deixe eu entender bem Dr.
Marcos, esse artigo da lei não precisa ser cumprido agora?
Então é onde eu entro, os artigos que vem para o agricultor
porque a responsabilidade do INCRA, da SEDAM, do IBAMA,
eles têm que dar conta deles, a Assembléia nunca veio nada
de pedir orçamento nosso, nós estamos prontos agora. O meu
questionamento é esse: quando tem um artigo, essa discussão
que vem lá do Ministério do Meio Ambiente, essa questão do
geo-referenciamento é uma coisa extremamente útil e vai
acabar com os andares de terra, o senhor deve sabe também
que a maioria daquelas terras canceladas. No Amazonas já
voltaram todas por medidas judiciais, porque foi um absurdo o
Ministro sair fazendo campanha política cancelando termos com
ação, com papelzinho, ele fez bonito e se elegeu lá no
Pernambuco, lá no Pernambuco ele não fez nada, ele foi, se
acovardou na terra dele e veio cantar de galo aqui na Amazônia,
aliás todo mundo canta de galo aqui na Amazônia, essa terra
está ficando feia para nós, viu? Agora Dr. Marcos, a minha
preocupação é só essa, o senhor tem razão quando cita a
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questão do geo-referenciamento a Assembléia está pronta para
aprovar isso, é fundamental, mas o senhor sabe que a lei federal
já foi prorrogada por mais alguns anos. O meu questionamento
é o seguinte; o inciso dois onde diz assim: fica limitado as
áreas de até 500 hectares que modificou a lei das terras no
Brasil de 66, quer dizer, passou de 100 para 500, quer dizer,
isso feriu ideologicamente uma poção de gente, eu estou
falando, quer dizer, quando você faz o geo-referenciamento
de uma área dessa, qualquer área de 500 hectares hoje mesmo
ele já leva porque é simples. Lá dentro da SEDAM tem um
aparelho que eles vão nos quatros pontos e serve como medida
legal, eu não estou pedindo para fazer regularização primeiro
andar, ou segundo andar não, é o andar único da terra. Então
eu insisto que V. Exª chame a atenção para o INCRA. Nós não
podemos discriminar alguns artigos da lei, esse artigo é muito
feio, eu não gosto, aquele é melhorzinho. O Senhor é um grande
Promotor, e admiro o seu trabalho, a sua competência, mas eu
acho que o artigo tem que ser cumprido, está aqui, é lei, e lei
se cumpre, quem não achar que é lei entre lá no Supremo e
diga que não é mais lei, mas dizer assim, vai fazer... O
Augustinho eu falei até, o Augustinho vai falar agora, eu falei
assim: não puxa sarna para cima de você porque eu acho que
tem que ser resolvido, vai digitalizando e vai resolvendo, ótimo!
Mas quem tiver com as suas áreas prontas para resolver?

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Eu
acho que esse é o foro mais adequado para gente resolver
essa questão. Eu volto a frisar; nós precisamos de uma política
pública, o Governo Federal edita as suas regras, impõe
obrigações a ele próprio por razões instrumentais, por razões
orçamentárias por razões de logísticas, quais foram elas, não
cumprem e nós aqui no Estado o que fazemos, será que esse
assunto interessa ao Estado de Rondônia? Tanto interessa que
está nessa mesa de discussão. Então eu acredito que o Ministério
Público pode viabilizar. Pode, mas existem outros dois Poderes
de fundamental importância, Legislativo e Executivo e esta lei
depende de regulamentação e a lei como nós sabemos, uma
vez não regulamentada não há como ser cumprida, o INCRA
não está aqui, mas eu acredito que se estivesse poderia dar
uma resposta mais abalizada eu não a tenho, mas o que eu
quis chamar atenção da Assembléia Legislativa é que existe a
necessidade de se fazer a digitalização desses dados e fazer o
geo-referenciamento. Então é no sentido de que a Assembléia
também cobre essa obrigatoriedade porque se não vai
acontecer o seguinte: o geo-referenciamento é uma lei de 2001
se eu não me engano, não foi feito em lugar nenhum, ai chegou
as véspera do fechamento do prazo prorroga-se, mas a
pergunta é a seguinte: quem foi atrás para fazer geo-
referenciamento? Qual foi o Estado, ou qual foi o município, ou
qual foi o órgão da união que ficou responsável para ir atrás e
não foi?

O SR. PRESIDENTE(Haroldo Santos ) – Qual foi a
publicidade que deram à lei para mostrar para os agricultores
que existia essa lei?

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Eu
gostaria até de.., por isso que eu digo ao senhor, eu acho que
esse é o foro mais do que adequado, a Assembléia tem essa
incumbência, essa competência de exigir isso aí.

O SR. AUGUSTINHO PASTORE – Eu só gostaria de
dizer a todos vocês que é um momento apropriado para
esclarecer muitas coisas. Tudo que o Dr. Marcos está falando
aqui, nós estamos há um ano e meio correndo atrás de um
recurso e foi liberado agora e está sendo licitado nos próximos
quinze, vinte dias, exatamente digitalizando toda a base
fundiária do INCRA porque se fosse fazer através de funcionários
do Estado levaria cinco anos. Vai ser licitado com recursos do
PGAI (Programa de Gestão Ambiental Integrada), para
digitalizar toda a base fundiária passado para a base cartográfica
lá da SEDAM. Para vocês terem uma idéia, o que hoje vinte,
trinta dias para as vezes achar um documento do INCRA de
vinte anos atrás que está lá amontoado você não leva mais do
que dez minutos, depois de digitalizado para ter toda a situação
de sua propriedade, tudo digitalizado na base da SEDAM. Então
é só para citar aqui, Rondônia não fez propaganda, mais correu
atrás e está acontecendo e provavelmente seja um dos
primeiros Estados do Brasil que está fazendo isso. Então essa
digitalização vai acontecer com certeza nos próximos trinta
dias, está sendo dado o início para transferir a base fundiária
para a base cartográfica do Estado. Eu acho que independente
disso se pode estudar uma forma de talvez continuar sem
atrapalhar nada, uma coisa não teria nada a ver com a outra.
Mas só para esclarecer,  Rondônia está fazendo isso também e
conseguimos depois de um ano e meio de discussões e correndo
atrás de recursos conseguimos esse financiamento através do
Ministério do Meio Ambiente e vai acontecer nos próximos quinze
dias a licitação para essa função, Dr. Marcos. Então Rondônia
correu atrás e conseguiu.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Bom,
já que o Secretário abriu o jogo eu vou abrir também, o
Ministério Público já está nessa também, já tem mais de dois
anos, inclusive o Estado de Rondônia nesse PGAI, que é um
programa do Bando Mundial, o Estado de Rondônia havia sido
excluído, e o Ministério Público foi um dos que encampou e
disse; ou o Estado continua, ou nós do Ministério Público,
sozinhos não vamos continuar.  E ai por esta razão e por outras
também o Estado de Rondônia foi novamente admitido a esse
programa. Então já existe esse questionamento, por isso eu
tenho essas informações Deputado, mas elas são públicas e
de longa data é preocupação do Ministério Público para chegar
a esta etapa que chegamos.

O SENHOR PRESIDENTE (Haroldo Santos) - Bom,
só voltando um pouco, quero parabenizar pela ação dos dois
órgãos, que foram atrás do dinheiro para digitalização, da
mesma forma que houve sinceridade aqui. O Ministério Público
ainda ver que a SEDAM não tem toda a condição de... eu acredito
que tem, mas eu lhe diria o seguinte; eu gostaria que a lei
fosse cumprida. Eu escutei isso esses dias do Alvino; olha lei
se cumpre. E eu fiquei calado, ele falou uma verdade e eu
gostaria de que a lei fosse cumprida, está escrito, e é crime
um servidor público não cumprir a lei, não é isso? Eu gostaria
que o nosso brilhante e competente Ministério Público, nossa
SEDAM cumprisse a lei. Então se o INCRA não começar a fazer
isso aqui, que o senhor acionasse, fizesse ação civil pública,
porque se vai fazer digitalização é o sonho nosso, mas não é
obrigação do agricultor, é a obrigação dos órgãos. Agora, o
agricultor, o dono da serralheria, o emprego do brasileiro que
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mora em Rondônia não pode ser prejudicado porque um órgão
diz assim: não, eu vou esperar isso. Eu acho que não pode
esperar, vamos digitalizando, vamos fazendo a carta fundiária
digitalizada, isso é brilhante, porque o Google, ali se entrar, se
um menino acessar ele põe o prédio da Assembléia ali, via
satélite ao vivo. O mundo inteiro já vive desse jeito, é só o
nosso técnico chegar ali, já aparece nesta tela, agora esta
aqui Doutor é artigo da lei, esse negócio que regulamenta, não
regulamenta o que faz a lei. Se um órgão público não
regulamentar é mais um crime daquele que deveria fazer. E
ele deve ser acionado criminalmente assim como é acionado
criminalmente o toreiro, que anda lá em cima com três torinha,
o madeireiro que esta com o pátio, sei lá, legal ou ilegal? Então
por favor, a gente confia tanto em vocês, certo, põe quente
nesse negocio, é lei, não é favor do INCRA regularizar; ah é o
fazendeiro, é o fazendeiro, qual o problema? Não estamos
discutindo ideologia, estar aqui a lei, e quem achar que a lei é
errada acione o STF, lá é o Fórum das ADIN‘s, de vez em
quando a gente recebe umas ADIN‘s aqui.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Agora,
eu gostaria, eu reforço aqui a necessidade da Assembléia
mandar um expediente para o INCRA e cobrar isso também.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Nós vamos
mandar.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO - Porque
isso é de interesse do Estado e se a Assembléia cobra, com
certeza, até porque é um órgão do Estado que vai fazer o
papel.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Vamos, mais
alguma coisa gente?

O SR. CLAUDIONEI DA SILVA – Deputado, só um
minutinho, para o Agustinho. Depois que a SEDAM pegar e
quando sair o edital das concessões de florestas, eu sugeri o
seguinte: que fosse destinado a floresta especialmente para
os madeireiros para que mais uma vez os madeireiros não
fiquem reféns de uma pessoa talvez que se cadastre lá, faça
um projeto de manejo simplesmente para se beneficiar em
cima de madeireiros. Então, se isso veio para os madeireiros,
então que se destinasse aos madeireiros, que a concessão de
florestas já foi destinada ao setor madeireiro. Então é nesse
sentido, e só uma última pergunta para o Promotor Marcos
Valério; nós temos uma notícia aqui, eu li no jornal que um
cidadão americano comprou uma área no Amazonas de não
sei quantos o equivalente a cidade de Londres e eu vejo aqui
que nós estamos com dificuldade de regularizar 500 hectares.
Então como é que esse cidadão comprou uma área no
Amazonas? Se eu fosse um cidadão do Amazonas, eu acho
que eu como cidadão eu teria direito de entrar no Ministério
Público para ir contra esse cidadão, que não é do nosso País e
comprou essa área, e nós aqui com 500 hectares nós não
podemos legalizar, mas só para finalizar.

O SR. MARCOS VALÉRIO TESSILA DE MELO – Vou
lhe dar uma resposta não muito agradável e uma outra um
pouco melhor. A primeira é quanto a situação da gestão de

florestas públicas para o madeireiro, infelizmente por força da
lei isso não é possível porque é lei federal, ela traz algumas
observações às regras da lei de licitações por ser uma lei
federal; certo ela traz algumas preferências quando você faz o
julgamento de uma licitação, e a SEDAM não vai poder
desrespeitar a lei federal. Mas existem alguns requisitos que
deverão ser observado que estão na lei. Até o secretário já me
passou procuração para responder esta daqui. A segunda, é
quanto deste cidadão americano, seja qual a nacionalidade
dele, para se adquiri áreas acima de 2500 hectares há
necessidade de autorização do Congresso Nacional. No caso
do senado Federal, perdão, eu não sei se realmente ele adquiriu
a aquisição, o termo adquirir é ir lá, comprar ter no seu nome,
eu não sei, mas seria uma questão eu também li essa
informação, seria questão de levantar isso é denunciar no
Senado Federal, que tem essa responsabilidade. O que ás vezes
acontece e que nós ainda estamos num conceito de aquisição,
você vai lá e compra, e para esse pessoal de fora não interessa
comprar, o que interessa é ter área, ter alguém para cuidar da
área, é concessão ou coisa que valha. Então talvez a informação
esteja um poucochinho desvirtuada, eu não quero dizer que
ela talvez não esteja correta, mas é a questão de levantar,
essa é a questão de denunciar o INCRA, denunciar o Senado
Federal, e é em Rondônia isso? Eu acho que não. Amazonas?
Então é interessante esse caso, é só mandar para a gente e
mandamos on line para o Amazonas, está certo?

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Bom, gente,
eu queria só sugerir as observações do Dr. Marcos. São
perfeitamente legais e verdadeiras, só sugerindo o seguinte;
Agustinho, quando for partir e o IBAMA também quando for na
hora, antes de fazer o edital, que chame os madeireiros de
Rondônia, os interessados para discutir antes, porque vai se
licitar aqui duas hidrelétricas, estamos sonhando e já se
discutiu com toda sociedade, então o edital tem alguns aspectos
da lei que permite isso, portanto que haja essa transparência
para chamar todo setor. Bom, gente, mais alguma coisa? Eu
estou saindo preocupado porque o nosso representante da
Polícia Rodoviária Federal, Dr. Marcos, ele perguntou e aí o
que vão decidir? O que está ficando aqui é o seguinte: está se
encaminhando para uma solução definindo prazo, mas
concretamente até hoje não conseguimos liberar um plano de
manejo, acertar ali, nós discutimos formas claras, técnicas,
pontual que eu acredito que daqui a 15 dias, 30 dias, vamos
evoluir positivamente para se chegar à solução. São só os
madeireiros, os agricultores, os toreiros que vão pagar os ilícitos
por esse período? Não queremos modificar a lei e nem temos
essa autoridade e nem podemos fazer apologia ao crime, mas
se percebeu com clareza que várias leis também não estão
sendo cumpridas pelos órgãos federais e ninguém está sendo
acionado por crime ambiental, por crime de falsidade ideológica,
por crime A, B ou C. Então eu conclamo que haja uma análise
bastante grande do tema, para que se possa cumprir a lei
dentro dos limites da sobrevivência humana, porque não se
pode discriminar, mas graças a Deus ser para pagar pelo que
não aconteceu.

Eu gostaria de ver, se alguém mais quer usar a palavra.
Fica acertado aqui que no dia 18, às 14 horas, os engenheiros
florestais, autores dos Planos de Manejo estarão no IBAMA
vendo os seus Planos de Manejos, o Dr. Marcos, pode estar lá
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presente. Dr. Marcos! Gostaríamos muito da presença do Dr.
Marcos,o senhor é muito firme, defende com convicção e nós
temos certeza que a sua presença vai ser bastante positiva
com a Dra. Nanci e os demais colegas engenheiros. Nós vamos
cobrar do INCRA o posicionamento legal quanto ao cumprimento
dos artigos da Medida Provisória do BEM, portanto que se
manifeste e em seguida mandaremos cópia ao Ministério Público
Estadual e Federal. Eu gostaria só de fazer uma pequena
mudança, tentar mudar algumas palavras, nós vamos discutir
daqui mais uns dias na Assembléia, provavelmente só depois
das eleições para não ficar projeto entendido como politicagem,
se bem que o voto é muito bom, tem época que as pessoas
criticam a gente porque dizem que o projeto é politiqueiro, é
só do voto. Mas nós vamos discutir aqui com o Augustinho a
questão do uso do Fundo Ambiental, vamos discutir com os
Ministérios Públicos o uso das multas ambientais no Estado de
Rondônia. Nós vamos querer acompanhar isso mais de perto,
saber para onde esse dinheiro está indo. Porque lá no meu
Ceará foi implantado alguns pés de cajueiro, não foi muito
não, mas o dinheiro saiu todo daqui, mais de 50 milhões de
reais que saiu daqui do antigo IBDF. Ficou para discutir depois,
encontrar uma solução, nós até agora não recebemos nenhuma
ADIN com relação as leis ambientais, a Lei de União Bandeirante,
não recebemos, mas é possível que já tenha, eu não sei, não
recebemos, mais é possível. Vamos discutir isso também, a
Casa. O seu projeto de arborização vamos fazer uma discussão
até porque todas as prefeituras só estão plantando aquele pé
de “fit” que ele destrói tudo, mas é uma planta bonitinha, é a
chamada planta ordinária: bonitinha por fora, mas destrói tudo.
Só um pequeno reparo Dr. Marcos, é quanto a questão do boi,
não é que ninguém esteja querendo criar mais boi, o problema
é que o dólar despencou de 3,30 para 2,20, e o mercado do
boi é todo no dólar. E o Brasil tem uma receita hoje superior a
três bilhões de reais com o tal do boi. Todo mundo quer criar
boi. Não está gostando é do preço da venda. Esse é o problema.
Então o agronegócio no Brasil está de vento em popa, mas
precisa de algumas adequações, concordo com o senhor. Com
os níveis tecnológicos mais adequados nós teremos condições
de na mesma área, se a gente fizesse calcarização, adubação,
manejo mais adequado, nós podemos ter na mesma área onde
estão as pastagens, alguns degradados, podemos ter quatro
vezes esse rebanho. Então eu sou apaixonado pelo agronegócio
até por profissão, pois eu fiz opção por ela e me orgulho muito.
No mais quero parabenizar a todos, agradecer, pedir desculpas
pelo tempo, mas eu acho que todo mundo participou e, antes
de eu terminar quero dizer que existe alguma manifestação,
crítica, elogio ou  desconfiança que seja manifestada, porque
é muito bom que haja transparência. As vezes as pessoas até
criticam a gente porque há um xingamento, mas depois está
todo mundo junto, aqui se discute idéias. Aqui não é o pessoal
que a gente leva não. Posso acabar de fazer uma crítica aqui
do Augustinho e sair para tomar uma cerveja com ele sem
nenhum problema porque a questão que se discute aqui são
idéias. Então o Luiz, que eu sei que é bastante crítico eu gostaria
de ouvir suas considerações finais para a gente terminar, ou
se alguém mais quiser usar a palavra. Não posso deixar ele
sem falar não, senão ele vai falar mal de mim.

O SR. LUIZ ANTÔNIO BALESTIELLE – Como eu disse
quando estava falando quando fui à Tribuna, estou contente

porque pela primeira vez estou conseguindo transmitir um
pouco desse conhecimento que a gente tem, nós temos muito
conhecimento de floresta e passar para as pessoas de órgãos
competentes e de órgãos que vão trabalhar junto ao lado é
muito bom. Nós temos muita coisa para caminhar, muita coisa
para andar nesse fórum, porque hoje vemos desmatamento
na Mata Atlântica, nas nossas florestas e o IBAMA dá
autorização para queimar uma floresta aqui em Rondônia, onde
poderia ser feito o carvão que está sendo usado lá nas nossas
siderúrgicas que é necessário para nós. Então quando o IBAMA
e esses órgãos se aproximarem mais de nós madeireiros que
temos conhecimento real de floresta, não é só o engenheiro
florestal, nós que fazemos a extração, nós que temos no dia-
a-dia, muita coisa vai melhorar, muita coisa vai se modificar.

Ficamos muito agradecidos a nossa Câmara dos
Deputados por ter nos dado essa oportunidade para que nossa
voz seja ouvida. Porque a voz do madeireiro nunca foi ouvida
em âmbito nacional. Eu sou madeireiro por descendência, meu
pai era madeireiro e sempre fomos massacrados, e sempre
fomos exauridos até o final e levando a culpa do desmatamento
a ponto de um filho meu chegar e me cobrar isso. E eu mostro
para ele e mostro sempre aonde tem a nossa razão e aonde
nós temos a nossa culpa. Então espero que isso aqui venha
dar continuidade para que a gente possa expor os nossos
conhecimentos, expor todas as nossas dificuldades para a
realização do nosso empreendimento e do nosso negócio.
Podemos agradecer muito a Câmara e atenção dos outros
setores que estão fazendo, nós estarmos aqui. O pessoal da
Polícia Rodoviária nós tivemos a 1ª audiência, foi de bate-boca,
e estamos começando a chegar a um entendimento que é o
final que é a realização dos nossos Planos de Manejo e a
legalização do setor, pois nós não somos bandidos. Nós somos
pessoas honestas, somos pessoas trabalhadoras que queremos
nos legalizar, porque quando ouço, que nem o Marcos Valério,
é pela legalização, dá impressão de que nós somos bandidos.
Agora nós estamos comendo hoje, nós precisamos comer hoje,
meus funcionários precisam também, têm a necessidade e
precisam ser tomadas as decisões urgentes e rápidas para
que seja definida a nossa situação.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Bem
rapidinho meu amigo que o pessoal está com um problema de
álibi para chegar em casa, já está meio tarde.

O SR. JOSÉ DE FREITAS – Quero finalizar as minhas
palavras em nome da nossa Associação, a diretoria que está
presente ao apoio importante do Deputado Haroldo de ter tido
essa iniciativa juntamente com os senhores. Então a gente
pede para os senhores para nos acompanhar até Brasília.
Amanhã a gente vai protocolar um documento no INCRA, já
com outra questão do ofício já encaminhado a Brasília da
reivindicação da MP 252, DO BEM. Então vocês colaborem com
a gente, vamos junto porque nessa razão nós todos estamos
precisando. Então de hoje em diante vamos fazer uma parceria,
Governo do Estado, SEDAM e IBAMA. Veja só, em Brasília não
adianta a gente ir sozinho, tem que levar o Secretário da
SEDAM, tem que levar o Gestor do IBAMA junto, com certeza
levar o Gestor do INCRA junto, para dirimir todas as questões,
meio termo dessas. Convoco vocês também para ir a Brasília
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já criar uma associação ou uma cooperativa aqui no
Bandeirante e Jaci, sem isso não resolve com certeza. E Dr.
Marcos, importante, vamos tentar organizar e reunir com os
Senhores Promotores do Estado para viabilizar a questão da
implantação de reflorestamento.

Agradeço em nome da nossa Associação do Estado e
estamos para o que der e vier com os Deputados e com toda
nossa comunidade.

Boa tarde para os senhores.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Deputado
Maurão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu só queria
cumprimentar ao Deputado Haroldo, Presidente que está
conduzindo esta sessão e a Mesa. Dr. Marcos, Dr. Augustinho,
representando o IBAMA, Dr. Luiz, representante dos madeireiros
e o Superintendente da Polícia Federal. Quero aqui parabenizar
o nível da Sessão e também da presença de cada um dos
poderes, dos representantes das instituições aqui presentes.
Eu acho que é assim, pelo menos deu um pouco mais de
tranqüilidade para os madeireiros. Eu sei da preocupação de
cada um, onde a gente passa, eles estão cobrando, encontram
a gente e dizem: Deputado, o que nós vamos fazer? Estive em
Ariquemes esta semana, essa semana, e ainda quando
encontrava um dos madeireiros e eles me procuravam e
falavam: Deputado, até daqui dois, três meses tudo bem, mas
depois disso vai ser pelo menos três a quatro mil
desempregados, até agora estão no Seguro Desemprego, mas
quatro meses tudo bem, mais três meses tudo bem e depois
como que vai ficar? Então é uma preocupação no geral, e essa
iniciativa da Assembléia Legislativa com a comissão presidida
pelo Deputado Haroldo, foi de grande importância, foi o início
e eu tenho certeza que não vai parar por aqui Augustinho, mas
já dá um pouco de tranqüilidade, principalmente para os
madeireiros que estão aqui presentes e a imprensa também
vai divulgar e com certeza tentando arrumar uma saída, um
caminho o quanto mais rápido. Pelo menos estão orientados.
Duro é você fazer uma coisa que você não sabe e aqui pelo
menos está cada um procurando o seu direito, procurando
trabalhar correto, isso é um passo importante. Eu quero aqui
parabenizar o Dr. Alvino, que o Superintendente da Polícia
Federal por estar aqui acompanhando, porque ele também quer
trabalhar corretamente com a lei e isso é importante, a sua
presença Dr. Alvino, porque o senhor está aqui justamente
ajudando com a sua presença para que as pessoas também
compreendam o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, isso é
importante para que não venha ter os conflitos que já vinham
acontecendo antes. Foi de grande importância aquela nossa
ida ao Distrito de Jaci, aonde começou aquele quase conflito,
no fechamento da BR-364 e terminamos tudo em paz e com
isso hoje estão aqui no diálogo, discutindo tentando uma saída
para que os nossos madeireiros, para que as instituições possam
ter o encaminhamento legal daqui para frente.

Parabéns Deputado Haroldo pela condução desta
sessão e os representantes que estão aqui, os madeireiros
que estão aqui presentes, é importante, porque muitas vezes
estão passando por dificuldades e às vezes não querem discutir

o problema e assim é que a gente resolve. Discutindo o
problema acha-se a saída. O caminho é por ai.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Queremos
agradecer a presença dos Deputados, Chico Doido e do Maurão
de Carvalho.

O SR. CHICO DOIDO – Nosso Presidente Haroldo. Foi
muito importante realmente essa discussão que houve hoje, e
a gente vê quando tem duas classes ali do mesmo segmento
que representa o toreiro e o que representa o madeireiro
buscando uma solução. Eu acredito que hoje a solução, não
chegou ainda, chegamos ao objetivo comum, mas a esperança,
tenho certeza que eles vão levando, uma grande esperança
que vai ser resolvido quanto mais rápido possível. Tenho certeza
que em 30 dias, no máximo, trinta dias não vai ser resolvido
da forma que eles gostariam de sair daqui com a coisa decidida
que amanhã ele iria trabalhar, até porque o nosso Comandante
que fez a pergunta e ficou sem, como dizer que amanhã ele
vai, o que vai fazer com o próximo toreiro que vai chegar lá?
que vai prender aquele toreiro que está ilegal? Mas foi bom, a
forma que o companheiro citou. Eu gostaria de dizer, mas ele
saiu, o Secretário, quando eu citei, quando me preocupa, o
Governador do Estado de Rondônia assumindo neste momento
que tem um Governador que é denunciado, não falei que ele é
invasor, quando ele defendeu dizendo que o Governador Ivo
Cassol é denunciado, mas hora nenhuma eu quero firmar que
eu disse que o Governador Ivo Cassol seja invasor, como eu
falei que ele é um denunciado, como ele foi depor na CPI como
um denunciado; como um suposto invasor de grande área do
Estado de Rondônia. É uma das preocupações que eu tenho é
se realmente após assumindo, o que possa vir acontecer no
destino, principalmente quando se fala dessa grande questão.
Então eu quero aqui deixar o meu abraço a todos os
companheiros, principalmente que leva essa esperança, que
daqui a 30 dias vocês voltem a trabalhar e aquelas famílias
que tem perdido o emprego, que eu sou testemunha, há poucos
dias entrei lá no Ministério do Trabalho, em Ariquemes, aonde
eu vi 1.400 pessoas entrando com pedido de Seguro
Desemprego. A gente lamenta porque são os pais de famílias
que precisam trabalhar e tenho certeza que tem como a gente
trabalhar de uma forma com que esses companheiros venham
trabalhar. É isso que eu tenho pensado, é essa forma que a
gente tem imaginado para ajudar eles.

Muito obrigado e um abraço a todos.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Santos) – Bom, em
nome do Presidente desta Casa Carlão de Oliveira, em nome
da Mesa Diretora e dos 24 Deputados, a Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia agradece a presença de todos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e em nome do povo do Estado de Rondônia declaramos
encerrada esta Audiência Pública.

Boa noite a todos.

(Encerra-se esta sessão às 20 horas e 16 minutos).


