698/2021

Câmara Municipal de São Caetano do Sul
Senhor Presidente

Conforme noticiado na mídia nacional, com
informações obtidas pela Lei de Acesso à Informação (LAI), foi
criado em outubro do ano passado, no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente, um Grupo de Trabalho (GT) destinado a discutir a extinção
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e sua fusão com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais (IBAMA).
O referido GT, criado pela Portaria nº 524/2020, é
composto por seis oficiais da Polícia Militar (PM) de São Paulo e um
civil, todos sem histórico de atuação em temas relacionados à
preservação ambiental.
As reuniões do GT vêm ocorrendo semanalmente
desde outubro passado e, em análise das atas da reunião, não se
encontra nenhum relato de discussões, estudos, debates sobre a
atuação do ICMBio e o que justificaria sua eventual extinção, bem
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como suas atividades seriam absorvidas pelo IBAMA.
A falta de transparência nos trabalhos do GT
chamou a atenção do Ministério Público Federal do Estado do
Amazonas, que discutiu o tema em uma Audiência Pública online,
realizada no dia 01 de fevereiro passado, que não contou com a
presença de representantes do Ministério do Meio Ambiente, embora
convidados.
O ICMBio foi criado pela Lei 11.516/2007, e
adicionando atribuições do Instituto Chico Mendes no Ibama, criado
pela Lei 7.735/1989, e entre suas atribuições está cuidar da
preservação das unidades nacionais de conservação ambiental.
Conforme consta no site do Órgão, o ICMBio
responde por 333 Unidades de Conservação Federal, 14 Centros
Nacionais de Pesquisa e Conservação, 12.662 espécies da fauna
avaliadas pelo Instituto e por cerca de 15,3 milhões de visitas nas
unidades em 2019.
Apesar das constantes reduções nas fontes de
financiamento o órgão também responde por:
- 170 milhões de hectares administrados em área
terrestre (80 milhões de hectares) e marinha (93 milhões de hectares),
mais que o dobro do que dez anos atrás;
- 281 unidades de conservação (UCs) com
conselhos de gestão, consultivos ou deliberativos, quase o triplo ante
2007, envolvendo mais de 8.500 conselheiros;
- 191 UCs com planos de manejo, três vezes mais
que em 2007;
- Concessões em quatro UCs (parques nacionais do
Iguaçu, Tijuca, Fernando de Noronha e Serra dos Órgãos), duas
concessões em processo inicial de operação (parques nacionais do
Pau Brasil e Chapada dos Veadeiros) e um leilão realizado em janeiro
de 2021 para a concessão dos parques nacionais de Aparados da Serra
e Serra Geral;
- 667 RPPNs em 2017, (Reserva Particular do
Patrimônio Natural) de 52% mais que as 440 existentes em 2007;
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- 254 espécies avaliadas entre 2009 e maio de 2017,
12 vezes mais que as 1.000 avaliadas até 2003;
54
Planos
de Ação
Nacional
(PANs),
contemplando 593 espécies, quase 50% das 1.173 espécies ameaçadas
de extinção identificadas até maio de 2017.
Assim, o patrimônio de conhecimento e tecnologia
em preservação e conservação das unidades ambientais acumulados
ao longo de treze anos corre sério risco de se perder em uma eventual
fusão com o IBAMA, outro órgão importante, com atribuição de
fiscalização e que também vem sofrendo graves ataques e desmonte
na atual gestão do Ministério do Meio Ambiente, cujo ministro, Sr.
Ricardo Salles, já manifestou sua vontade de “passar a boiada” na
legislação e nos órgãos de proteção ambiental.
Referências:
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REQUEREMOS À MESA DIRETORA, nos termos
regimentais, que se digne fazer constar em Ata e nos Anais de nossos
trabalhos legislativos, MOÇÃO DE REPÚDIO à proposta de
extinção e fusão do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) com o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Dê-se ciência
deste ato ao Ministro do Meio-Ambiente, Excelentíssimo Senhor
Ricardo de Aquino Salles, à Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5º
andar, sala 507, CEP 70068-900 - Brasília – DF.

Plenário dos Autonomistas, 19 de fevereiro de 2021.

BRUNA CHAMAS BIONDI
(MULHERES POR + DIREITOS)
VEREADORA
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