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MESTRE DE CERIMÔNIAS – Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à
Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta oportunidade, para participarem da
sessão solene de lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista do Distrito
Federal, proposta pelo Exmo. Sr. Deputado Joe Valle. Tomará posição à mesa para
presidir este evento S.Exa., Sr. Presidente da Frente Parlamentar, Deputado Joe
Valle. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Bom dia a todos.
Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a sessão solene
de lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista do Distrito Federal.
Eu gostaria de agradecer a presença de todos. É uma grande honra para
esta Casa receber pessoas tão brilhantes, com a energia tão boa, que pensam num
futuro de qualidade de vida para a nossa cidade e que têm trabalhado
incessantemente para isso.
Este é um momento importante – já dizia Marina Silva –, em que nós
vivemos uma grande crise global, uma grande crise composta por várias crises. E
essas crises rebatem na nossa cidade, rebatem na nossa capital da República e nos
desafiam na busca de soluções, soluções que não são mágicas, soluções que não
estão em um produto, que não estão em um político, que não estão de forma
unitária. São soluções coletivas, soluções que saem de um grande pacto da
sociedade, de preservação da vida romana. Essa é uma lógica importante no
momento de transição que nós precisamos nos balizar.
Não podemos continuar pensando em retroceder em nada. Nós temos
conquistas importantes que nós fizemos, independentemente de qualquer sigla
partidária. Nós fizemos conquistas humanas, das pessoas, da sociedade, que não
podem ser rotuladas. E esse sentimento todos nós temos – eu digo: uns mais, outros
menos –, todos, na sociedade, mas as crianças não o têm. Elas vão adquirindo no
tempo, com as suas famílias. Dependendo dos lugares, elas ficam mais, ou ficam
menos. Esse é um sentimento que nós precisamos trabalhar muito, porque ele é do
ego, que é o preconceito.
Nós vamos fazer um lançamento, primeiro, sem preconceito. Depois, vamos
tratar isso para não termos preconceito na hora em que nós olhamos e entendemos
as coisas como elas acontecem, porque o preconceito tem atuado muito, e o nível de
conservadorismo que as pessoas têm a partir de um preconceito tem-nos feito
retroceder em algumas conquistas importantes para o ser humano e para o planeta.
Então, essa frente tem a ideia de ancorar, de segurar, de ser como uma referência,
para que o vento não leve a tenda da sustentabilidade, que tem sido falada e
trabalhada por todas as instituições.
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Lembrando que a sustentabilidade, ela está colocada em um tripé. O nosso
mundo é um mundo capitalista de consumo, não que esteja certo, mas é a realidade.
Existem três coisas importantes. Nós precisamos ter realmente a questão ambiental
equilibrada, vista, e que as instituições deem muita importância. É o que a gente
chama de ser ambientalmente correto. Mas realmente precisamos ter pessoas felizes
vivendo sobre a terra. Mas, neste mundo de consumo, onde estamos sendo levados
a perceber, a entender ou a pensar que nós só somos felizes se consumirmos e que
seremos mais felizes se consumirmos mais, cada vez fica mais difícil, porque a
sociedade exclui em uma velocidade muito maior do que é possível fazer a inclusão
dessas pessoas.
Então, nós precisamos de um mundo socialmente justo, sem dúvida
nenhuma, onde todos se percebam e de deem importância. E que se sintam
respeitados pelo Estado que colocaram, que contribuíram para existir. Isso não está
acontecendo. E tem um terceiro item extremamente importante, e, sem ele, neste
mundo em que vivemos, os outros dois ficam no quinto plano, que é a questão
econômica, é o desenvolvimento econômico.
Se não tivermos a questão econômica, ambiental e social alinhadas, não
adianta nada. E, nesta crise financeira que nós vivemos, que eu chamo crise de
governança – na realidade, nós temos uma crise de governança enorme –, as
pessoas não se entendem. As instituições não se entendem. E a base dessa crise de
governança está no modelo político que nós temos, na tal da democracia
representativa que vivemos hoje. Se nós não entendermos isso... e para resolver
esse processo só por pacto da sociedade, precisamos pactuar no coletivo, porque
não existe nada, nada que dê certo se não for pactuado no coletivo. Pode colocar o
melhor presidente do mundo... Se a gente tem referência de algum presidente do
mundo que é muito bom, bote aqui, e não vai resolver, porque não tem pacto de
sociedade, não tem pacto institucional. A crise de credibilidade institucional das
pessoas é tão grande que ninguém acredita mais em nada. Ora, se eu não acredito
na instituição, se eu não acredito no meu negócio, se eu não acredito na minha vida,
como vai dar certo?
Então, essa frente parlamentar tem o intuito de juntar pessoas em cima de
um tema fundamental que é um dos tripés da sustentabilidade na nossa cidade, no
nosso País e no nosso planeta.
Eu vejo aqui – e fico muito honrado – pessoas maravilhosas, lideranças
especiais que estão dentro desta Casa. Quando essas lideranças se juntam de
verdade, sem preconceito, nós revolucionamos, refazemos tudo e isso é parte de
nossas relações.
Nós temos que repactuar essa rede, temos que conectar ou reconectar a
rede. Para isso, há tantas autoridades que ficou difícil de compor uma mesa tão
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numerosa, mas eu vou nomeá-las. Nove delas estarão aqui e o restante vai falar do
púlpito.
Só vamos pedir uma coisa: eu vou fazer uma breve apresentação sobre a
frente, sobre o que é a frente.
A frente se desdobra em grupos de trabalho, está certo? Vamos tirar daqui
alguns temas para já criar os grupos de trabalho, pois não temos mais tempo para
ficar só planejando; já está planejado. Esses grupos de trabalho, então, discutem os
temas e esses temas se transformam, após a discussão, em projetos de lei, já que
estamos numa casa legislativa. Esses projetos de lei ou o resultado da discussão
desses temas, nos grupos de trabalhos, podem se encaminhar para o Executivo, para
o Legislativo ou até para o Judiciário. Na democracia, nós temos esse processo
acontecendo.
Foi assim com todas as leis que fizemos aqui, com projetos de lei
importantes que estão aí colocados, como a Lei dos Grandes Geradores, a Política
Distrital de Resíduos Sólidos, a questão do banco de alimentos, a alimentação escolar
saudável nas escolas. São 44 já nesse processo.
Eu sei que o ZE está rodando, algo extremamente importante. E vamos
começar a conversar.
Eu queria convidar para participar da nossa Mesa o Presidente da Comissão
de Sustentabilidade da OAB/DF, Dr. Rodrigo Figueiredo.
O Dr. Rodrigo Figueiredo acaba de fazer um evento e está tocando esse
processo numa instituição de extrema importância para todos nós. Obrigado pela
presença, Dr. Rodrigo.
Eu gostaria de chamar para compor a nossa Mesa também o nosso amigo
Vice-Presidente do Partido Verde Nacional e Presidente do partido local, Sr. Eduardo
Brandão.
Eu inverti a ordem de propósito, está certo?
Anuncio os seguintes convidados: o nosso amigo, Presidente da Adasa, Sr.
Paulo Sérgio Salles, Professor Paulinho; o Comandante do Comando de Policiamento
Ambiental do DF, Cel. Rogério Brito de Almeida; a Superintendente do Ibama no DF,
Sra. Aline Peixoto; o Secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos, Sr. Antônio Gutemberg; o Exmo. Sr. Secretário
de Meio Ambiente do Distrito Federal, Sr. André Lima, nosso amigo e lutador; o
Exmo. Sr. Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio
Ambiente, Sr. Ricardo José Soavinski, representando o Exmo. Ministro do Meio
Ambiente, Sr. José Sarney Filho.
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Nós já temos um na mesa, o nosso amigo e companheiro que tem feito um
grande trabalho à frente da Secretaria de Agricultura, o nosso Secretário de
Agricultura, Sr. José Guilherme.
Eu vou chamar mais algumas pessoas. Todos terão a palavra para dar o seu
recado. Depois revezarei com vocês.
Agradeço muito.
Convido o nosso amigo, Secretário de Estado, Chefe da Casa Militar, Cel.
Cláudio Ribas, a se sentar ao lado do Secretário de Agricultura.
Convido o nosso amigo, companheiro, Presidente do CREA/DF, Dr. Flávio
Correa de Sousa – que terá a palavra à frente de todos porque tem um compromisso
logo em seguida, e precisará se retirar –; a minha amiga Rejane Pieratte,
representando o Deputado Federal Ricardo Tripoli, Presidente da Frente Parlamentar
de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados; e o nosso amigo, companheiro,
Superintendente do Instituto Cerratenses, Dr. Rafael Poubel.
Ouviremos, agora, a execução do Hino Nacional.
(Hino Nacional.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado! Agradeço e,
durante o nosso evento, eu vou agradecendo a presença de todas as pessoas que
estão aqui conosco.
Nós estamos aguardando a presença do representante do fórum das ONGs
Ambientalistas, que ficou de vir. Quando ele chegar, nós vamos chamá-lo à Mesa
também.
Eu queria agradecer a presença da Ana Paula, que é Gerente de Meio
Ambiente da Federação das Indústrias; e o nosso amigo e companheiro Jamal, que
está aqui, sempre presente, nos ajudando. Muito obrigado, pela presença! Vocês são
muito importantes para a gente. Essa é uma lógica de pactuação mesmo.
Eu gostaria de agradecer a presença do Ronei, que está aqui representando
o Movimento Nacional de Catadores. Obrigado, Ronei, pela presença! O seu trabalho
tem sido extremamente importante para Brasília.
Quero agradecer à Cibele, que é representante do IABS – Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Muito obrigado pela sua presença. A
sociedade civil tem sido extremamente importante na questão ambiental.
Agradeço as seguintes presenças: Michael Becker, Coordenador de
Estratégia, Implementação Regional do CEPF IEB – nós conversamos aqui fora e
vamos ter oportunidade de conversar mais no grupo de trabalho –; João Carlos,
Subsecretário de Microcrédito e Empreendimento – João, obrigado pela presença,
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você que já foi do Ministério do Meio Ambiente e tem vasta experiência na Esplanada
dos Ministérios; Ronaldo, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do
DF, coordenou uma frente parlamentar aqui, que tem feito um trabalho muito
bacana – muito obrigado, Ronaldo, pelo seu trabalho em Brasília –; Newton Garcia,
Diretor de Relações Institucionais da Abrasel – obrigado, Newton, sua presença é
muito importante para nós, que sabemos o tanto que essa instituição pode trabalhar
e tem trabalhado em relação à sustentabilidade –; Comandante do Policiamento
Ambiental da PM, que já está compondo a Mesa; Wilder Silva, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Agricultura; Padre Flávio Moreira, da Administração do Riacho Fundo,
representando o Administrador Kanegae, produtor de alimentos importante para nós
– obrigado –; Alex Gajado, como segmento privado da Empresa ABC Solar Soluções
Energéticas; João Breier, nosso amigo, representante do Movimento de Cultura da
Paz, região do Gama, sempre muito presente – João, obrigado –; Fernando Vitor
Passos, Chefe de Gabinete da Administração Regional do Guará – importante estar
aqui conosco também –; Rosana, nossa amiga, Coordenadora da Horta Comunitária
Girassol em São Sebastião, lutadora, batalhadora, faz um excelente trabalho – sua
presença na frente parlamentar é importante para nós, assim como para todo o
pessoal daquela região –; Rubens Oliveira, representando o Secretário Nacional do
Ministério de Desenvolvimento Social, Caio Rocha – Rubens, obrigado, o projeto que
você está bolando é muito importante para Brasília, sua presença é extremamente
importante, representando, aqui, o Secretário Nacional de Segurança Alimentar –;
Bernard Schmidt, Diretor Executivo do Instituto Capitão Natureza da Amazônia –
obrigado, Bernard, muito importante sua presença nos grupos de trabalho –; Cláudio
Kleins, representante e Presidente da Nature Conservancy; Sr. Antônio Werneck;
Washington Memória, Presidente do Conselho de Saúde do Riacho Fundo I – os
conselhos de saúde são fundamentais a essa discussão –; Alexandre Brandão,
Gerente de Estudos Ambientais da Codeplan, aqui representando o Presidente da
Codeplan, Lúcio Rennó – obrigado à Codeplan, é extremamente importante para a
gente, obrigado pela presença, a gente vai precisar muito da Codeplan –; Gustavo
Alves Prímula, Vice-Presidente da ASPEA, Associação dos Profissionais de Engenharia
Ambiental – é muito importante a sua presença –; Fábio Vaz, Coordenador-Executivo
do ISPN, Instituto Sociedade População e Natureza – Fábio, eu queria que você
também falasse um pouco para a gente representando a sociedade civil –; Franciele
Félix, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Santa
Maria, um lutador, batalhador, produtor, que está sempre participando aqui na
Câmara Legislativa conosco; Joaquim Campos, Presidente da Associação do Núcleo
Rural Monjolo – os produtores rurais presentes são fundamentais na questão
ambiental –; Jurandir Brandão, Vice-Presidente da Associação dos Moradores da Vila
Basevi; e Marcontoni Bites Montezuma, Diretor da Fibra, Vice-Presidente do
Sinduscon – Montezuma, você é muito importante para a gente aqui, a interação é
fundamental.
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Eu gostaria de registrar a presença dos estudantes e professores do Centro de
Ensino Médio I de Brazlândia, que estão participando do Projeto Jovem Cidadão e,
como parte do programa, conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do
Legislativo. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui.
A gente está agora numa sessão solene. As sessões solenes são para
fazermos algum tipo de reverência a alguém ou a algum tema. Nesse caso, esta
sessão solene acontece sob a minha coordenação, mas com a participação dos 24
Deputados, para que a gente possa lançar a Frente Parlamentar Ambientalista.
Então, sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, a
Escola do Legislativo faz um trabalho extremamente interessante.
Nós vamos assistir a uma breve apresentação sobre os temas que serão
desenvolvidos pela frente parlamentar e logo em seguida passaremos às falas. Eu
gostaria, então, que pudéssemos trabalhar nisso daí.
A frente parlamentar vai trabalhar como catalizadora das demandas da
sociedade, então, ela vai condensar todo esse processo. Ela faz um trabalho de
pesquisa e acompanhamento sobre os projetos de lei que tramitam na Câmara
Legislativa do Distrito Federal em relação à questão ambiental. Então, nós vamos
fazer uma compilação de todos os projetos ligados à questão ambiental aqui na
Câmara Legislativa, porque tem muito projeto, tem muita lei que nós nem sabemos.
Esse é um grande problema que a gente enfrenta e os governos enfrentam.
Nós vamos lançar a primeira versão dessa compilação de leis ambientais do
DF para tentar conjugar tudo isso numa grande política.
Propor projetos de lei voltados à conservação e recuperação dos recursos
hídricos. Ela terá, nesse primeiro momento, um foco na questão da água e aí não
precisamos nem falar por quê.
Logicamente, vamos fiscalizar as ações do Executivo.
Propor audiências públicas e seminários. Aliás, já temos uma audiência
pública proposta que deverá acontecer em novembro sobre coleta seletiva.
Atuar na questão do Cerrado. A gente começou com o tema água, agora
vamos para o tema Cerrado, também atuando como catalizador das demandas da
sociedade. Há um projeto de lei em tramitação aqui e um trabalho que foi
coordenado, se eu não me engano, pela Secretaria de Meio Ambiente com um grupo
grande que trabalhou o projeto de lei do Cerrado.
Trabalhar em parceria com a Aliança Cerrado com o foco de recuperar,
conservar e viver o Cerrado;
Propor projetos de lei com foco na conservação, recuperação e valorização
do Cerrado.
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Propor audiências públicas e seminários.
O terceiro tema que vamos trabalhar é resíduos sólidos, também recebendo
a sociedade e trabalhando suas demandas.
Cobrar a implementação da Política Distrital de Resíduos Sólidos – esse vai
ser um trabalho da Frente Parlamentar.
Fiscalizar a transição do Lixão da Estrutural para o aterro de Samambaia e
exigir a inclusão sócio-produtiva dos catadores.
A gente está colocando a coisa muito forte: exigir. Nós estamos mesmo
sempre nesse processo: atuando, falando, fazendo, exigindo mesmo, é exigir.
Propor leis de incentivo ao consumo consciente. E aí a questão da política de
pagamento por serviços ambientais, já temos uma em ação aqui.
Propor audiências públicas e seminários. Nós teremos audiência pública
sobre coleta seletiva, dia 25 de novembro, e eu já queria convidar a todos. A
audiência pública vai tratar o tema coleta seletiva no Distrito Federal. Entendo que é
um tema de extrema importância.
O Crea está aqui, e eu quero dizer que esta é uma instituição extremamente
importante para a gente porque lá estão todos os profissionais que trabalham as
intervenções. Eles têm condição de fazer um trabalho muito bacana. Quero te
agradecer, Flávio, mais uma vez, a presença porque esse tema construções
sustentáveis estará dentro dos temas que a Frente vai tratar.
Mais uma vez, vendo todas as demandas: incentivar o uso de energias
alternativas. Aqui temos um programa do Governo do Distrito Federal coordenado
pela Secretaria do Meio Ambiente que é o programa Brasília Solar. Nós vamos atuar
muito na questão da legislação para isso porque temos que dar incentivos mesmo, é
uma política de incentivos à questão da energia solar no Distrito Federal, às energias
alternativas.
Articular e incentivar o uso e aproveitamento de água da chuva.
Criação do grupo de trabalho para o programa de certificação ambiental para
edificações. Então, mais uma vez, quero dizer que vamos precisar muito do Crea
nesse processo, da OAB e de todas as instituições.
Propor leis de benefícios fiscais vinculados à certificação ambiental das
edificações. Vamos levar em consideração a seguinte coisa, gente: o Legislativo não
pode propor leis, não pode fazer leis aqui que impactem, de alguma forma, o caixa
do Executivo. É uma interferência, e a gente não pode fazer. Mas sempre fazemos os
grupos de trabalho, discutimos esse processo para que a gente possa propor essas
leis para o Executivo. Está certo?
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Propor audiências públicas e seminários. Este seminário sobre energia solar é
um dos primeiros.
Agora a questão da educação ambiental, que é fundamental e perpassa tudo
isso, é transversal. Então, as demandas.
Articular e fiscalizar a implantação de escolas da natureza em todos os
parques do DF – isso foi uma proposta de governo no começo e a gente está
buscando esse trabalho.
Articular projetos de educação ambiental nas escolas públicas urbanas e
rurais do DF.
Articular e apoiar o Plano Distrital de Educação ambiental.
Propor audiências públicas e seminários.
Então, Eduardo, esse é o escopo da Frente neste primeiro ano, está certo?
Essa é a lógica que vamos fazer. O Diogo, que está ali, é o Secretário Executivo da
Frente. Já tivemos aqui o Rafael Poubel fazendo esse papel, tocando isso com
bastante maestria, tivemos muitas coisas interessantes acontecendo na Frente
Parlamentar no mandato passado e eu digo sempre que tudo isso é baseado em
capital humano. As pessoas é que tocam. Então, o Rafael foi uma pessoa que tocou
isso de uma forma muito boa porque é um articulador de pessoas. Quem trabalha
isso articula gente.
Quero passar às falas e, logo em seguida, vou complementando todo o
nosso trabalho. Eu gostaria de pedir uma coisa: temos muitas pessoas para falar e
todas são importantes. Temos um tempo regulamentar de 3 minutos. Está certo?
Então, vou abrir a palavra para os membros da Mesa, aqui na frente, que vão falar
da nossa tribuna. Para quem quiser dar uma olhada, o tempo está sendo marcado lá
em cima, no nosso cronômetro. É o que os Deputados têm. Nós temos três e cinco
minutos de forma regulamentar nas nossas falas. Cada Deputado que assume a
tribuna tem um tempo e ele marca nesses cronômetros que estão rodando. Estou
falando tudo isso para o nosso pessoal que está assistindo saber como funciona o
processo.
Como o Flávio pediu para ser o primeiro a falar, pois o tempo pode passar e
eu sei que ele tem um compromisso, ele dá o recado dele e, em seguida, logo que
quiser, – é só me avisar –, eu faço a despedida dele e ele se retira.
Concedo a palavra ao Sr. Presidente do Crea/DF, Flávio Correa de Souza,
agradecendo, mais uma vez, pela presença dele.
SR. FLÁVIO CORREIA DE SOUSA – Bom dia a todos e a todas. Bom dia aos
componentes da Mesa. Em nome do Deputado Joe Valle, cumprimento a todos, pois
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o tempo é pouco e não dá para nominar cada um, senão, vamos perder um pouco
de tempo.
Eu gostaria de falar, Deputado Joe Valle, que essa Frente Parlamentar é de
suma importância. Acho que, ao dar continuidade e recompor a Frente Parlamentar,
você está fazendo um bem para toda a sociedade do Distrito Federal. Eu acho que a
presença de todas as entidades e todas pessoas aqui presentes, assim como a da
Mesa, é de suma importância para que realmente se auxilie essa frente parlamentar
e os 24 Deputados. Eu acho que nós temos que agregar mais Deputados realmente
para que essa frente fique cada vez mais forte.
O Crea/DF é a entidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e
tem tudo a ver com a parte ambiental, do Cerrado, desses temas que você colocou.
No Cerrado, nós temos envolvidas a Agronomia, a Engenharia Florestal. Nós
temos todos esses profissionais, além da Engenharia Ambiental, que também está
muito preocupada.
A gente tem participado bastante, em tudo o que tem a ver com a parte do
ambiente. O Crea sempre está presente.
A água também é uma parte importante, em que também todos os
profissionais estão ligados: a Engenharia Civil, a Engenharia Sanitária... E todos eles
fazem parte do nosso sistema.
Nós temos também aqui os resíduos sólidos, que são de suma importância
na Construção civil. Não é só a Engenharia Civil, mas todo mundo liga para resíduos
sólidos.
Nós temos a parte dos equipamentos também, dos computadores. Todas
essas coisas têm que ser descartadas e precisam realmente ter responsáveis técnicos
para assumir essa responsabilidade. É muito importante que não se deixe de ter
responsável técnico em toda a parte ambiental. A gente briga por isso. Realmente
faz parte da nossa verificação, quando há serviços técnicos, ver se existe responsável
técnico. Todas essas áreas ambientais fazem parte do nosso sistema.
A educação ambiental é de suma importância. Eu acho que ela não tem que
ser dada só nas escolas de nível médio, não. Eu acho que nós temos que incluir
também as faculdades (falha na gravação) de Agronomia, para que, realmente, os
egressos, para onde forem, assumindo o mercado de trabalho, tenham a consciência
ambiental.
Então, desejo sucesso a todos vocês e ao Deputado Joe Valle, sucesso na
condução dos trabalhos.
Podem contar com o Crea-DF. O Crea-DF está de portas abertas à Câmara
Legislativa do Distrito Federal, para fazer parte desta discussão.
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Muito obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Obrigado, Flávio.
Realmente, é muito importante a presença do Crea. Nós o convidaremos
para participar do nosso grupo de trabalho em que terá os temas que estão aqui.
Quero agradecer a presença do Marcos Woortmann, Administrador do Lago
Norte. Ele é uma pessoa que está sempre ligada a esses temas e é importante para
a nossa cidade.
Eu queria agradecer também a presença dos fiscais do Ibram, que estão
aqui, neste processo tão importante para todos nós. Estou muito agradecido! A
gente está sempre aqui, lutando por vocês. (Palmas.)
Passo a palavra agora à Sra. Rejane Pieratte, representando o Deputado
Federal Ricardo Tripoli, Presidente da Frente Parlamentar de Meio Ambiente da
Câmara dos Deputados.
Rejane, nós queremos fazer aquela parceria da Ecocâmara e voltar àquele
processo. Vamos ver se a gente consegue trazer tudo para cá.
SRA. REJANE PIERATTE – Bom dia a todas e a todos.
Eu estou representando a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso
Nacional e eu posso fazer isso porque a Frente Parlamentar Ambientalista é a única
Frente que aceita a adesão da sociedade civil e de todos os setores. Então, eu sou
pela Fundação SOS Mata Atlântica e posso representar isso.
Além disso, eu coordeno um projeto para incitar a criação das frentes
parlamentares ambientalistas.
Só os Deputados podem incitar. Mas eu queria contar para vocês como esse
projeto funciona nos estados. Ele funciona quando uma ONG indica para a gente um
Deputado que é afeito ao tema. Essa ONG local, no estado, já faz um primeiro
contato com o Deputado. E aí, eu entro com todo o material. O Deputado me indica
um assessor para ser o meu link e aí eu passo a S.Exa. tudo o que precisa para criar
a frente. Aí essas frentes são criadas. Elas têm a participação sempre muito forte da
sociedade civil, de empresas e também do poder público local nos estados.
Isso o que o Joe falou, que vai fazer uma compilação da legislação, está
também no nosso planejamento para ser feito em todos os estados, para que a
gente possa criar essa interação, porque, às vezes, o que a gente tem percebido é
que existe uma legislação superlegal, que já aconteceu em algum estado e que
precisa acontecer em outros. Uma das nossas metas para 2017 vai ser fazer a
interação dessas frentes e das legislações que acontecem nelas.
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No mais, quero dizer que eu estou superfeliz, porque eu sou de Brasília,
nascida e criada, em ver essa frente aqui com o Deputado Joe Valle – a gente já vem
lá detrás, não é, Joe? –. Ela é uma das frentes que é exemplo. O que S.Exa. falou
sobre o capital social, que são as pessoas que tocam a frente, isso para mim, como
animadora das frentes nos estados, eu sou feliz e, às vezes, eu sofro um pouco,
porque se não tiver dentro do gabinete do Deputado pessoas engajadas, pessoas
destinadas para trabalhar com a Frente Parlamentar Ambientalista, ela realmente
não acontece, não sai do papel.
Parabéns, Deputado Joe Valle. Parabéns para todo mundo que está aqui.
Obrigada. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Obrigada, Rejane. Vamos conversar
muito. Muito obrigado mesmo.
Quero agradecer a presença do Sr. Rodrigo Marques, diretor executivo, que
representa, neste momento, o Presidente da Emater do Distrito Federal.
Eu gostaria de passar a palavra para o Superintendente do Instituto
Cerratenses, Sr. Rafael Poubel.
Nós estamos em uma sessão solene. Nós vamos fazer a abertura da palavra.
Normalmente, a abertura da palavra para todos acontece em audiência pública, e
nós teremos várias, mas como muita gente importante, bacana, legal está aqui
presente, a gente vai abri-la para todos. Eu só peço que respeitem os três minutos
no máximo, para que todo mundo possa falar. Obrigado.
SR. RAFAEL POUBEL – Bom dia a todos. Quero saudar a Mesa na pessoa do
Deputado Joe Valle, que é um líder nessa área ambiental desde que entrou nesta
Câmara Legislativa.
Quero dizer, em poucas palavras, que eu desejo que seja um trabalho
efetivo, porque é um grande desafio. Geralmente, quando se abre uma frente, é tipo
assim: “eu estou à frente de um assunto”, e é melhor quando somos nós à frente de
um assunto. Esse é o grande desafio aqui, não é Deputado Joe Valle, porque
imagino que os 24 Deputados assinaram, e temos um neste espaço. Isso é um
desafio. O trabalho é que vai chamar esses outros Parlamentares ou a dor, que é a
questão hídrica. A gente geralmente se move quando há alguma situação que já
quase não tem mais jeito e a gente começa a fazer alguma coisa.
Então, eu diria que essa frente é fundamental neste momento de crise
hídrica. A cidade percebe que, se ela não mudar a forma de ocupar, ela vai ter
problema nos próximos anos. Isso está claro, não há quem negue isso. Como agora
o processo legislativo passa a responder a essa crise? O Deputado Joe Valle tem uma
responsabilidade grande dentro desta Casa.
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O Deputado Joe Valle anda profetizando a relação com os cerratenses. Na
gestão do Brandão, foi construído um espaço, para quem não o conhece é o Centro
de Excelência do Cerrado, que fica no Jardim Botânico, e a gente nomeou
cerratenses para ter esse senso de pertencimento. E o Secretário André Lima bateu
forte no nome, porque Centro de Excelência do Cerrado ficava uma coisa meio
distante: nós somos uma excelência. O cerratense é aquele que nasce ou se
apaixona pelo Cerrado e cuida dele. A ideia é que nós tenhamos tanto a frente
legislativa, quanto a executiva, quanto a cultural, para que as pessoas percebam que
elas fazem parte do Cerrado.
Falei que havia um Parlamentar, mas o Deputado Wasny de Roure chegou a
esta sala, então, há mais um nesta lista. Espero que tenhamos outros Parlamentares
para trabalhar na questão ambiental tão necessária e inevitável. Já não é mais
romantismo, não é a questão da (falha na gravação.) E a beleza é fundamental, a
cultura, essa relação de identidade. No entanto, são as leis que garantem. Mais um
Deputado acaba de chegar: Deputado Chico Leite. Então, temos três na frente
ambientalista efetivos, que estão aqui. (Palmas.)
Agradeço o convite para falar, abrindo a sessão, que é uma forma
interessante de também participar.
Convido a todos a conhecerem - para quem não o conheceu ainda - o Centro
de Excelência do Cerrado, que está aberto todos os dias. A Aliança Cerrado já
contém a adesão de 56 instituições em uma grande aliança pelo Cerrado. Convido
vocês a conhecerem o nosso trabalho.
Bom dia. Prosperidade! (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Obrigado, Rafael. A você, como
construtor dessa frente, também quero agradecer. E a sua presença num dos grupos
de trabalho é muito importante.
Eu só queria lembrar o seguinte: a Frente Parlamentar, os 24 Deputados
assinaram. Estamos aqui com a presença do nosso amigo e companheiro, um
Parlamentar extremamente sério e importante, o Deputado Chico Leite, e com uma
pessoa que eu tenho aqui como exemplo, que é o nosso Deputado Wasny de Roure.
Muito obrigado, Deputado Wasny de Roure, pela presença. (Palmas.)
Mas quero dizer também que os Deputados Cláudio Abrantes, Prof. Israel,
Prof. Reginaldo Veras e muitos outros Deputados participam mesmo. Às vezes eles
não estão aqui, porque estão participando de outros eventos, e a gente representa
os 24 Deputados aqui. É de verdade. Às vezes eu fico assim... mas os Deputados
participam mesmo. Eles estão aqui. Todos foram votados. Todos foram votados. Não
temos nenhum nomeado aqui. Então, em todos os assuntos, eles estão participando.
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Neste momento, os 24 Deputados certamente estão em algum lugar desta
cidade representando, com seus representados. Essa é uma lógica importante que
precisamos cativar e cultivar, porque nós não podemos ter as nossas instituições tão
mal.
Bom, os Parlamentares que estão presentes – Deputados Wasny de Roure e
Chico Leite – querem falar agora? Ok. Muito obrigado, Deputado Chico Leite, pela
presença. Muito obrigado mesmo a você, que é da Rede Sustentabilidade. Eu vi
chegando aqui também o Pedro Ivo. Onde está o Pedro Ivo? Pedro Ivo, muito
obrigado pela presença. V.Exa. sempre é muito importante para a gente.
Eu quero passar a palavra agora ao nosso Administrador do Lago Norte e
Varjão, Sr. Marcos Woortmann, lembrando sempre dos três minutos.
SR. MARCOS WOORTMANN – Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a
Mesa na figura do Presidente Joe Valle, com quem eu já tive muita satisfação de
trabalhar nesta Casa. Eu muito aprendi. Trabalhei muito aqui em frente aos
Parlamentares. Sei o valor dessa iniciativa, quando conseguimos congregar o poder
decisório, Executivo, numa Mesa como esta, e o poder político, que tanto peso tem
na capital do nosso país.
Quero hoje, Deputado Joe Valle, aproveitar para fugir um pouco do
protocolo. E hoje eu gostaria de falar, muito brevemente mesmo, como cidadão, e
não apenas como Administrador Regional. Eu estou muito preocupado com a
situação que estamos vivendo agora. Sou gestor de dois territórios – Lago Norte e
Varjão – muito importantes, como absolutamente todos o são, mas cada um tem um
carinho especial pela área por onde zela. E percebo que aquilo que eu vivencio é
também a realidade de outros administradores, da sociedade civil, de gestores, de
servidores públicos comprometidos, de pessoas que estão aqui também na Câmara
Legislativa. Existe um momento em que praticamente um certo desespero bate. E
esse é o momento que eu estou vivendo agora. Nós estamos perdendo o nosso
território. É isso que está acontecendo com o Distrito Federal. Nós estamos perdendo
o nosso território.
Hoje de manhã eu tive... já agora, quarenta e oito horas... é um exemplo
muito pequeno, mas é um muito ilustrativo. Existe um caminhão parado ali, na frente
da Administração, praticamente, vendendo madeiras de origem nativa. Não é
possível autuá-lo. A lei não permite. Essas madeiras já foram tratadas, não é mais
competência do órgão de fiscalização por uma questão de legislação federal.
Estamos vivendo lá um seriíssimo problema de invasão de terras,
parcelamento irregular, desmatamento. Neste exato momento, hoje, pela manhã, eu
recebi mais uma denúncia no mesmo local onde eu já protocolei pelo menos sete
ouvidorias, no exato mesmo local. Chamei então grupos de pessoas que conheço,
amigos de vários caminhos que a vida nos cruzou. Nós contamos pelo menos onze
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órgãos ambientais que têm competência de fiscalização. Um pode autuar de
determinada maneira, outro de uma outra maneira, um terceiro de uma terceira
maneira. Um leva à frente uma legislação federal; outro, uma legislação distrital. É
preciso montar uma operação de guerra para, de fato, fazer valer a lei. Ibama,
ICMBio, Ibram, Agefis, SOPs, DEMA, Polícia Militar Ambiental, todos eles com
servidores extremamente motivados, extremamente competentes, mas que, muitas
vezes, não conseguem dar vasão ao seu ofício e á sua missão de zelo por esse
território.
Brasília será observada pelo mundo inteiro em menos de dois anos, no
Fórum Mundial de Águas. Temos o Paulo Salles, coordenando, de forma exemplar,
esse trabalho. E não haverá perdão se nós não conseguirmos retomar a soberania do
território. Deixo aqui esse apelo. É necessário unificar, é necessário trabalhar, e eu
deixo aqui essa provocação, para que essa seja uma das primeiras missões dessa
Frente Parlamentar. Caso não haja a unificação, caso não haja um protocolo
integrado, caso não haja uma parceria eficiente, nós vamos perder o território do
Distrito Federal.
Obrigado, Deputado Joe Valle. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado. Esse é um assunto
importante. A gente tem que juntar as pessoas, juntar as inteligências e pactuar por
um processo, porque, se cada instituição ficar agindo de forma separada... Essas
coisas são claras. Nós já perdemos a guerra contra os grileiros aqui. Já está perdida.
Agora, qual é a ação para competir com eles? O Estado tem que legalizar os
processos para poder haver competição e fiscalização.
Eu queria passar a palavra para o Sr. Ricardo Soavinski, Secretário de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, aqui
representando o nosso Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho.
SR. RICARDO SOAVINSKI – Obrigado, Deputado.
Primeiramente, eu gostaria, em nome do Ministro José Sarney Filho, de
saudar o Deputado e a todos os colegas aqui da Mesa, os amigos e colegas de
trabalho do Ibama, os nossos fiscais, enfim, todos os Deputados Distritais.
O Ministro, infelizmente, não pôde estar presente. Eu também vou que sair
na sequência, pois estamos com algumas emergências. Mas S.Exa. mandou um
grande abraço para todos, especialmente aos Deputados.
A todos que conhecem bem o nosso Ministro, S.Exa. é Parlamentar e presidiu
durante bastante tempo – não é, Rejane? – a nossa Frente Ambientalista na Câmara
dos Deputados. É um entusiasta dessas frentes que estão se formando em todos os
estados. Se eu não me engano, esta aqui é a 18ª. Já temos a maioria dos estados, e
agora o Distrito Federal, com uma frente ambientalista. Isso é muito bom.
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Na frente ambientalista da Câmara Federal, eu pude participar de várias
reuniões, de vários seminários, enfim, é um espaço bastante interessante de
discussão e de proposições, com pessoas e instituições das mais variadas formações
e pensamentos.
Então, Deputado, em nome do Ministro também, eu gostaria de dar os
parabéns à Câmara Legislativa do Distrito Federal por estar lançando a Frente
Parlamentar Ambientalista aqui no Distrito Federal.
Bem, temos grandes desafios. Aqui não é diferente de nenhuma outra
região, como foi colocado. Entendemos que os temas apresentados aqui como
prioritários – como água, resíduos sólidos, o cerrado, educação ambiental – são de
extrema relevância. São temas que representam grandes desafios para todos nós
enquanto representantes das instituições ou como cidadãos. Para esse
enfrentamento todo, o Ministro nos coloca, todos nós que fazemos parte da direção
do Ministério e das vinculadas, totalmente à disposição para contribuir no que for
necessário aqui nessa frente. Então, desejamos muito sucesso e contem conosco.
Boa sorte.
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Dr. Ricardo, eu agradeço.
Além disso, Brasília tem uma vocação importante, que é ser a vitrine de
políticas públicas. Essa marca, Brasília precisa sair dessa coisa de Lava-Jato etc. Há
muita coisa boa acontecendo aqui. Existe uma Brasília que o Brasil não vê, ela é real
e acontece.
Eu gostaria muito da sua ajuda no sentido de trazermos projetos importantes
para a nossa cidade. Eu sei que já há uma interação da Secretaria de Meio Ambiente
com o Ministério. Mas eu gostaria que pudéssemos, com a Rejane, buscar um
modelo de política ambiental que possa ser piloto para o Brasil aqui no Distrito
Federal.
Transmita nosso abraço ao Ministro.
Nós estamos aqui à disposição. Muito agradecido.
Sei e entendo. Eu já fui secretário nacional e sei como essa coisa roda. Por
isso estou aqui agradecendo muito a presença de V.Sa., entendendo que as agendas
são terríveis. O senhor cuida do Brasil todo, da demanda do Brasil todo. Então, muito
obrigado. Estou muito agradecido.
Neste momento, gostaria de passar a palavra a um amigo que tem feito um
trabalho bacana à frente da OAB, que é o Presidente da Comissão de
Sustentabilidade, Dr. Rodrigo Figueiredo.
SR. RODRIGO FIGUEIREDO – Bom dia a todos. Bom dia, Deputado Joe Valle.
Na sua pessoa cumprimento o restante da Mesa.
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Eu gostaria de parabenizá-lo pelo lançamento da Frente Parlamentar
Ambiental e dizer que a OAB está atenta a todas as demandas sustentáveis,
ambientais existentes, e que estamos trabalhando para que possamos contribuir de
forma positiva nesses temas de grande importância.
Recentemente, nós tratamos a respeito da crise hídrica que se instalou no
Distrito Federal. Lançamos um projeto, lá na OAB, em que a OAB irá compensar
áreas degradadas. A cada evento que a OAB fizer, ela vai destinar um número x de
mudas para que nós possamos ajudar a recompor essas áreas degradadas e também
as nascentes, perto das nascentes e tudo mais.
Então, sendo bem breve, eu gostaria de mais uma vez parabenizá-lo pelo
lançamento, Deputado, e dizer que a OAB está trabalhando para que possamos
contribuir de forma positiva.
Obrigado.
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Rodrigo, estou muito agradecido. A
gente quer que você participe do nosso grupo de trabalho – de um dos grupos de
trabalho –, e vamos estender esse processo à Câmara Legislativa e a todas as
instituições que estão presentes. Eu acho que essa é uma corrente em que precisa
se trabalhar.
Agradeço a presença do Sr. Jorge Artur, Subsecretário de Recursos Sólidos
da Secretaria de Meio Ambiente; e do Sr. João Carlos, Subsecretário de Microcrédito.
Há bastante presença aqui na nossa solenidade.
Passo a palavra à Sra. Aline Peixoto, Superintendente do Ibama no Distrito
Federal.
SRA. ALINE PEIXOTO – Bom dia.
Cumprimento a Mesa e a todos na pessoa do Deputado Joe Valle.
Eu queria dizer que é com muita felicidade que a Superintendência do Ibama
participa desse momento crucial da nossa história.
A Superintendência do Ibama vem ao encontro, hoje, com o nosso trabalho,
exatamente ao que a Frente Parlamentar Ambientalista está implantando. Nós temos
nos articulado diretamente – inclusive temos alguns parceiros aqui à mesa, como o
Comandante Rogério, a Adasa e o nosso Secretário de Meio Ambiente –, realizando
muitas reuniões, e já começamos, em alguns momentos, a fazer fiscalizações em
conjunto, o que vêm ao encontro do que o Márcio falou agora há pouco com a
gente. Na realidade, se formos sozinhos, somos poucos e ficamos fracos; se nós
juntarmos as forças, ficamos fortes e conseguimos uma atuação realmente efetiva.
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Temos feito algumas ações com o nosso irmão ICMBio; com o Instituto
Cerratenses também estamos com um plano de trabalho. Como nós temos o Setas
aqui no DF, e somos responsáveis pelas áreas de soltura, temos conversado com
vocês lá, em nome da Cláudia, exatamente para vermos agora a parte dos
mamíferos de grande porte, ali dentro do Jardim Botânico. E assim juntamos, mais
uma vez, a competência federal e a distrital, para obtermos algumas soluções.
Eu queria muito agradecer a oportunidade de estarmos presentes aqui hoje,
e dizer que estaremos juntos. A nossa vontade é a de participar de todas as câmaras
técnicas que serão formadas, de todos os grupos de trabalho, porque, realmente,
temos muita vontade.
Estamos, hoje, com o nosso quadro começando a ser renovado dentro da
Superintendência do Distrito Federal. E uma coisa muito importante que estamos
tentando permear: nós não fazemos mais o licenciamento; desde 2009, repassamos
isso ao Distrito Federal. Então, hoje atuamos muito dentro da fiscalização, só que a
nossa fiscalização não é punitiva. A nossa ideia não é punir, a nossa ideia é educar
de uma maneira correta. Com isso, a gente tem tentado nos fortalecer exatamente
pela educação, junto ao Márcio, ao ICMBio e ao próprio batalhão. A nossa ideia é
juntar esforços e conseguir uma atuação melhor dentro do Distrito Federal.
Eu gostaria de parabenizar o Deputado, mais uma vez.
Estaremos juntos nessa nova batalha. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado, Aline. Muito
obrigado mesmo! Vamos estar juntos.
Concedo a palavra ao Deputado Wasny de Roure.
DEPUTADO WASNY DE ROURE – Sr. Presidente, eu não me preparei para
ficar toda a manhã. Estou saindo de uma reunião bastante exaustiva com os
sindicatos que trabalham com as entidades relacionadas ao turismo em Brasília.
Quero apenas registrar a importância deste momento para nós, em Brasília.
A sua saída da Casa, com a ida para a Secretaria, deixou uma lacuna muito grande,
principalmente ao debater esta temática.
A gente tem uma dificuldade realmente muito grande nesta Casa para
encontrar pessoas que, de fato, sejam legisladores consequentes, do ponto de vista
daquilo que é relevante, tanto nesta matéria quanto na fundiária, que é algo que me
preocupa profundamente.
Eu queria, portanto, cumprimentar V.Exa. pela iniciativa deste momento na
Casa, restabelecendo aquilo que foi iniciativa sua desde a legislatura anterior,
quando eu já acompanhava V.Exa. no que dizia respeito a esta temática.
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Eu queria cumprimentar todos os integrantes da Mesa – não quero ser
cansativo – e cada um dos colegas que vieram aqui para participar desse esforço.
Acredito, Deputado Joe Valle, que são nas pequenas iniciativas que vamos,
de fato, sonhar com um mundo diferente. E não podemos deslocar desse processo a
magnitude da demanda e a magnitude dos problemas.
Essa questão ambiental é uma das questões transversais com a qual nos
deparamos em todas as áreas.
Eu queria aproveitar e cumprimentar o Secretário André pelo trabalho que
vem fazendo. Não é fácil. É um trabalho antipático, mas necessário, e a gente tem
que enfrentar essa discussão. Acho que o Administrador do Lago Norte deu um
depoimento notório aqui daquilo que a gente vive naquela pequena comunidade.
Esta semana, por exemplo, nós tivemos uma audiência sobre a questão da
Quadra 12 da Estrutural, que é uma das quadras que está ainda sem uma definição
clara do risco da presença do gás.
Nós tivemos um evento recente agora, há poucos dias, no final de setembro,
no Rio. Inclusive veio a óbito uma artista de 24 anos que foi atingida. Quer dizer, a
gente tem que se preocupar. Eu estou acompanhando esse debate. Uma audiência
que tinha mais de trezentos moradores daquela comunidade.
Então, eu queria fazer esse cumprimento aqui com compromissos naquilo
que a gente tem trabalhado, tem procurado partilhar com V.Exa., com algumas
angústias que temos vivenciado.
Estou acompanhando um pouquinho ali a questão do Descoberto, com o
debate do canal do (ininteligível), a Adasa, aqui coordenada pelo Paulo, está
trabalhando na perspectiva de um projeto ali para tentar maximizar e reduzir o grau
de perda de água e, consequentemente, para a bacia como um todo.
Conversamos outro dia com o Secretário André sobre a necessidade do
desenvolvimento de um fundo que dê à secretaria e àqueles que estão trabalhando...
O mesmo assunto estamos neste momento discutindo na questão do
turismo. Eu também trabalho nessa questão de finanças.
Quero me associar ao senhor. Acho que vai ser um grande legado que
poderá ser deixado para esta cidade, porque não adianta fazer discussões sem ter
recursos e capital humano para poder trabalhar. É mito achar que no serviço público
se trabalha sem recursos humanos e sem recursos financeiros. Isso é mero discurso.
Não vou poder ficar até o final, infelizmente, será uma perda para mim.
Quero cumprimentar o Eduardo, aqui, ao seu lado, uma figura que empolga,
e o nosso comandante da questão ambiental. Outro tema brilhante que estamos
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discutindo com ele é sobre as duas unidades ali: a da Polícia Militar e a do Corpo de
Bombeiros. Estive com o Hamilton, que está bastante convencido sobre esse espaço
no Rodeador que está sendo aberto para consolidar a unidade da Polícia Militar e
também do Corpo de Bombeiros, por causa dos incêndios que ocorrem em Brasília, e
há disposição do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de também implantar
uma unidade ao lado, também ali, no Rodeador, da Polícia Militar.
Portanto, Deputado Joe Valle, conte comigo. Estamos à disposição para
poder, nessa caminhada, enfrentar esse quadro de angústia que Brasília vive.
Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa! Parabéns a todos os convidados,
bem como à Mesa, integrada por pessoas relevantes neste momento da vida de
Brasília. Obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Quero lhe agradecer, Deputado
Wasny de Roure, realmente, seu trabalho aqui é exemplar. Sempre que posso, faço
esse elogio. O Deputado Wasny de Roure é um quadro – um quadro –, uma figura
especial e tem ajudado muito Brasília com a sua sensatez. Estamos precisando muito
disso nos homens públicos.
Muito obrigado, Deputado Wasny de Roure, pela presença, que muito nos
orgulha.
Indago se o Deputado Chico Leite quer falar agora. (Pausa.)
(Intervenção fora do microfone.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Caso queira compor a Mesa, temos
um espaço reservado a V.Sa. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Comandante do Policiamento Ambiental da Polícia Militar
do Distrito Federal, Coronel Rogério Brito de Miranda.
SR. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA – Bom dia a todos.
Eu gostaria de cumprimentar a Mesa na pessoa do Deputado Joe Valle. Na
oportunidade, quero parabenizá-lo pelo relançamento da Frente Parlamentar
Ambientalista. Também na sua pessoa, cumprimento todos os Deputados Distritais e
servidores desta Casa, todos os presentes, especialmente, os policiais ambientais
aqui presentes e os auditores do Ibram.
Quero dizer que a Polícia Militar tem uma história no que se refere à questão
ambiental no Distrito Federal.
Já na década de 80, nós tivemos um primeiro núcleo da unidade
especializada da corporação, que eram doze policiais provenientes da cavalaria,
Deputado, justamente por solicitação do antigo IBR de fazer policiamento e
combater a caça e pesca ilegais no Parque Nacional. Depois desses doze policiais,
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nós tivemos a criação da Companhia de Polícia Florestal, já com trinta e cinco
homens. Essa companhia na época tinha, basicamente, a atribuição de formar os
soldados recém-ingressados na corporação. O tempo foi passando, tivemos um
aumento de efetivo, a CPFlor mudou sua terminologia e passou a ser Companhia de
Polícia Militar Ambiental, depois Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Este ano, foi
criado o Comando de Policiamento Ambiental, com cinco batalhões subordinados,
três batalhões rurais, o próprio batalhão ambiental que já existia, um batalhão
turístico, todos com viés ambiental, seja tratando junto com os nossos recursos
naturais, flora e fauna, seja apoiando o turista e o patrimônio histórico da nossa
cidade, seja apoiando a comunidade rural, o principal ator no que se refere à
preservação e conservação dos nossos recursos hídricos. Mas, sobretudo – não
estamos falando aqui apenas de aumento de efetivo –, a mudança da estrutura na
Polícia Militar do Distrito Federal aconteceu principalmente no que se refere à
qualificação.
Hoje somos 520 homens qualificados, policiais com formação em veterinária,
biologia, agronomia, engenharia florestal, e hoje, pela capilaridade territorial e
operacional que temos, estamos limitados na nossa atuação. Temos apenas a
legislação ambiental penal para contribuir no que se refere à preservação e à
conservação do nosso meio ambiente.
Temos um processo que tramita hoje na Sema que se refere à competência
da polícia administrativa na lavratura de auto de infração ambiental. Antigamente,
tínhamos a justificativa de que não fazíamos parte do Sisnama, muito embora, se
pudéssemos fazer uma interpretação harmônica da Lei nº 6.938, da lei nº 9.605 e do
art. 307 da nossa Lei Orgânica do Distrito Federal, sejamos integrantes do Sisnama.
Mas hoje, expressamente, pelo Decreto nº 37.321, está previsto que somos
integrantes do Sisnama e, por isso, competentes para a lavratura de auto de
infração. E aí eu conto com o apoio fundamental do Secretário de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal, Sr. André Lima, cujo espírito público é a biografia que
ele possui no que se refere às questões ambientais. Tenho certeza de que S.Exa. vai
dar um tratamento sensível a essa questão. Também contamos com a Frente
Parlamentar Ambientalista para que nos ajude nessa situação, porque quem vai
ganhar é a sociedade civil, é o meio ambiente, são as futuras gerações porque
teremos condições plenas de atuar em todo o Distrito Federal no que se refere à
conservação e preservação do meio ambiente, o que não se limita apenas à
fiscalização ambiental. Também fazemos prevenção primária por meio do nosso
núcleo de educação ambiental. Então, contamos com esse espaço, Deputado, e com
todos os Deputados presentes para que a gente leve esse debate e possa permitir
que tenhamos uma atuação muito mais ampla do que realizamos atualmente.
Muito obrigado a todos e estamos à disposição.
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito agradecido, Coronel.
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Realmente, temos uma interação e uma integração muito forte com a polícia
ambiental e esse assunto será tratado certamente em um dos nossos grupos de
trabalho para que a gente possa avançar nesse processo, entendendo a necessidade
de integração de um governo, de todas as pessoas, na direção desse trabalho.
Eu queria também realmente dizer a todos vocês que é fundamental que a
gente possa transcender as questões do processo competitivo e ingressar num
processo colaborativo em todas as instâncias.
Então, Coronel, muito obrigado pela sua presença.
A gente tem muitas pessoas para falar. Eu só gostaria de pedir que ficassem
dentro do nosso tempo de três minutos.
Antes de passar a palavra, aproveito para chamar à Mesa o Secretário de
Estado de Agricultura, Sr. José Guilherme Leal, para compor a nossa Mesa.
Eu gostaria de passar a palavra ao Cel. Cláudio Ribas. Muito antes de termos
essas coisas aqui, a gente já discutia essa questão porque ele foi comandante do
batalhão ambiental. Discutimos muitas coisas naquele período. Foi uma pessoa que
realmente ajudou muito nesse processo.
Coronel Ribas, o senhor tem a palavra.
SR. CLÁUDIO RIBAS – Cumprimento o Deputado Joe Valle e, na sua pessoa,
cumprimento todos os presentes e a Mesa. Eu não poderia de forma alguma me
furtar a estar presente neste evento. Como o próprio Deputado falou, eu comandei o
batalhão ambiental por quase quatro anos e, hoje, apesar de não estar atuando na
área, no meio ambiente exatamente, eu não consigo me desfocar do assunto, a
gente está sempre acompanhando, sempre ajudando quando pode.
Eu ouvi a fala do nosso Administrador Marcos Woortmann, grande amigo. Eu
entendo bem a situação dele porque eu sou uma das pessoas com quem ele sempre
compartilha esses problemas. Eu procuro ajudar no que está ao meu alcance, não é?
Mas, realmente, muitas vezes, a gente vê algumas barreiras que parecem
intransponíveis.
Parabenizo a iniciativa, Deputado. Eu vejo tudo isso com muita esperança,
porque está muito claro para todos que o que está faltando é diálogo. Eu acho que
essa frente vem justamente para dar o diálogo necessário a que se deixem de lado
os interesses individuais, coorporativos e se pense, sim, no interesse público, no
meio ambiente propriamente. Então, essa frente vai vir para isso.
Eu acho que a gente precisa conversar. Uma das coisas que a gente percebe,
às vezes, é a própria fuga da discussão e isso é muito grave porque acho que a
discussão tem que ser esgotada mesmo que tudo volte à estaca zero. Mas, pelo
menos, discutiu-se e se chegou a uma conclusão. Agora, quando se foge da
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discussão, acho que a coisa se torna muito mais grave porque iniciativas... A gente
vem acompanhando na tentativa de começar a conversar, mas, muitas vezes, fogese do diálogo. Acho que nós vamos conseguir com essa frente. Então, essa frente
vem trazer muita esperança, acalentar o nosso Administrador, tantos outros
Administradores, a própria comunidade e os órgãos que também sofrem com
algumas questões que envolvem a falta de diálogo.
Muito obrigado, Deputado. Obrigado a todos, um bom dia. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado, Coronel Cláudio
Ribas.
Lembrando que existem várias leis que já estão sendo tratadas e que são
fruto de um trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista. Entre elas, temos uma
que é de quando o Rafael coordenava: a Política Distrital de Mudanças Climáticas,
que é uma grande política de participação do nosso Secretário de Meio Ambiente,
André Lima, da época em que S.Exa. ainda não era Secretário; a Política Distrital de
Resíduos Sólidos; a Lei de Substituição de Sacolas Plásticas; a emenda à Lei
Orgânica que objetiva conservar as áreas dos parques do DF. Tudo isso é fruto do
trabalho da frente parlamentar.
Concedo a palavra agora ao Ilmo. Sr. Presidente da Adasa, Paulo Sérgio
Salles.
SR. PAULO SÉRGIO SALLES – Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas de
Mesa. Em nome do Deputado Joe Valle, saúdo a todos.
Serei breve também. Quero apenas lembrar que a Adasa é uma organização
que tem participação em praticamente todas as áreas que são citadas aqui, nas falas
anteriores e na Frente Parlamentar. Nós somos uma agência responsável pelos
recursos hídricos no sentido de sermos o órgão gestor do sistema. Temos um
pezinho na energia também e no gás canalizado, particularmente. Temos ações no
que se refere a esgoto, resíduos sólidos, drenagem e abastecimento de água. E
temos trabalhado muito em todas essas frentes. Estamos enfrentando a crise hídrica,
não preciso me alongar sobre isso. Estivemos nesta Casa duas vezes, recentemente,
para falar disso. Temos também uma participação grande no planejamento das
ações relacionadas aos nossos rios e as nossas águas. Estamos começando, em
parceria com o sistema, a fazer o Plano de Recursos Hídricos do Paranoá. Estamos
também trabalhando no Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal e temos um
contrato de gestão com o SLU, que é uma coisa bastante inovadora. E finalmente
temos uma responsabilidade grande, como foi lembrado aqui pelo nosso amigo
Marcos, em relação ao Fórum Mundial da Água, um grande evento que ocorrerá em
2018, mas que será acompanhado por várias outras ações durante o ano de 2017.
Nós estamos trabalhando junto com a sociedade.
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Gostaríamos também de colocar a Adasa à disposição para todos os itens
que foram mencionados e que, de alguma forma, têm a ver com a nossa ação.
Tenho certeza de que nós todos, juntos, com a Câmara e a sociedade como
um todo, que não vai fugir a essa chamada em prol de um ambiente mais
equilibrado e base da nossa sustentabilidade...
Estava conversando com a Aline no começo da sessão sobre a beleza da
letra do nosso Hino, um hino que fala em bosques, em campos, em sol, fala sobre
um monte de coisa. Talvez, seja o único hino do mundo que fala disso. E, pensando,
então, no chamado da população de Brasília, eu diria, Deputado Joe Valle, que nós
todos aqui podemos dizer “Verás que um filho teu não foge à luta”.
Vamos a essa luta, que é a melhor de todas!
Muito obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Eu é que agradeço, Paulinho.
(Palmas.) De verdade, de verdade. Essa é a lógica nossa. O apelo que a frente vai
fazer é a de ser a amálgama de toda sociedade no sentido de buscar as soluções,
trabalhar juntos e fazer juntos. O resultado é colaborativo.
Concedo a palavra agora ao amigo Vice-Presidente do PV nacional e
Presidente do PV no Distrito Federal, Sr. Eduardo Brandão.
SR. EDUARDO BRANDÃO – Bom dia a todas e a todos. Eu vou cumprimentar
a Mesa na pessoa do nosso Secretário André Lima. A importância dessa secretaria é
muito grande, e S.Exa. sabe disso.
Deputado Joe Valle, parabéns de novo. Eu fico aqui olhando e pensando: são
uns resilientes que nós temos em Brasília. As pessoas não se cansam mesmo, são
guerreiras. Eu fico olhando o Ronaldo, o Roney, a Rejane, o Joe. Ainda bem que
vocês não se cansam. O nosso Joe começou já lá atrás e não se cansa.
É o único caminho que nós temos, não é, Chico? É o caminho que nós temos
para discutir e mostrar que é possível que uma cidade-estado como Brasília seja
exemplo, para este país, das questões sustentáveis, da discussão do ambientalismo
urbano, de um modo de vida mais equilibrado, mais saudável.
Eu fico olhando e falo o seguinte: bom, eu quero me inscrever para
trabalhar. Estou doido para trabalhar um pouco em prol de algum projeto mais
importante do que o nosso próprio egoísmo.
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Eu sou engenheiro civil, formado aqui na UnB. Adoro construção sustentável,
adoro esse tema. Podem me colocar em qualquer um deles. Com o pouco que eu
puder contribuir, estarei pronto para trabalhar.
Eu quero dizer que há outras questões que precisamos enfrentar. Quando eu
estava lá na secretaria, havia essas discussões com relação à polícia ambiental, à
fiscalização. Parabéns aos fiscais do Ibram pelo trabalho, sempre. Sem vocês, não
adianta a gente fazer leis, não adianta a gente se reunir. Tem que haver alguém na
ponta, realmente com poder de cobrar. A coisa começa na formação das leis, na
educação ambiental e fecha com a fiscalização. A fiscalização é o braço da área
ambiental em todos os cantos da cidade, e o trabalho paralelo junto com a polícia
ambiental também é muito importante. Já discutimos isso bastante, não é, Ribas, e
vamos continuar discutindo, porque essa turma aqui não desiste. Eu quero fazer
parte da turma que não desiste. Eu quero fazer parte da turma que ainda pode
pensar em um futuro melhor e pode pensar que Brasília realmente nasceu para isso,
para ser não a Brasília da Lava Jato, como o Joe falou aqui, porque as pessoas de
fora não enxergam a Brasília que a gente ama e a Brasília em que a gente vive.
Então, o Distrito Federal pode e deve ser muito melhor e deve ser um
exemplo, porque tudo o que acontece aqui ressoa no país inteiro.
Parabéns, Joe.
Obrigado a todos.
Contem comigo. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado, Eduardo.
Eu já anotei o nome aqui. Diogo, bota o nome aqui: Construções
sustentáveis. O grupo de trabalho Construções Sustentáveis tem muito a ajudar pela
experiência, por todo trabalho por que já passou e conhece bastante Brasília.
Eduardo, obrigado pela presença. Vamos trabalhar juntos.
Vou ler rapidamente uma mensagem:
“Prezados senhoras e senhores,
Parabenizo a iniciativa de criar esta Frente Parlamentar de Meio Ambiente.
Não é de agora que o meio ambiente é o assunto em voga entre as principais
autoridades do planeta, prova disso são as grandes conferências que se realizam
desde 1972 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de chamar a
atenção das nações sobre a degradação da natureza decorrente da ação humana e
os graves riscos que a destruição do meio ambiente impõe ao bem-estar das pessoas
em todo o mundo.
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Esta Casa precisa trabalhar pela preservação do meio ambiente e pela boa
gestão dos recursos naturais, valorizar os profissionais de fiscalização, investir em
fontes de energia limpa e estabelecer políticas públicas efetivas para a contenção das
ações degradantes que visam a enriquecimentos desenfreados. Essas ações são
essenciais para o crescimento consequente e sustentável do Distrito Federal.
Contem com o meu apoio!
Deputado Robério Negreiros – PSDB do Distrito Federal”.
Muito obrigado, Deputado Robério Negreiros, pela lembrança.
Concedo a palavra agora ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Trabalho, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos,
Sr. Antônio Gutemberg. São três minutos.
SR. ANTÔNIO GUTEMBERG – Bom dia a todos e todas. Saúdo a Mesa na
pessoa do Deputado Joe Valle. Cumprimento também os meus colegas de trabalho.
Estão todos aqui: Rafael Poubel, Marcos Woortmann, José Guilherme Leal, Claudio
Ribas, que é um defensor incansável da causa. Quero também me reportar aos
fiscais do Ibram. Quero saudar a todos vocês na pessoa da Marlô, que é uma amiga
de muito tempo, uma guerreira, que está na construção dessa política ambiental,
que de fato a gente almeja. (Palmas.)
É importante estar na criação da Frente Parlamentar Ambientalista,
articulada pelo Deputado Joe Valle, que é, de fato, um expoente dessa causa nesta
Casa, porque esta Casa tem que dar atenção especial a essa política.
Marcos, eu acho que você sintetiza bem. Nós temos aqui mais de setenta
parques criados, Deputado Chico Leite. Esta Casa, de fato, precisa da atenção
devida, porque são espaços de preservação ambiental que refletem toda a
construção de políticas ambientais que queremos.
A Sedestmidh tem feito um trabalho de forma conjunta com as outras
secretarias, ou seja, a gente tem apostado na transversalidade. E com a Sema não é
diferente. Nós participamos da Virada do Cerrado com mais de 10% das ações da
Virada, no intuito da conscientização dos próprios servidores e da comunidade para a
consciência ambiental. Essa política ambiental estruturada tem que permear todas as
ações do governo, e a sociedade é fundamental.
Falando em sociedade, eu quero dizer que a sociedade civil organizada do
Distrito Federal é fundamental nesse processo. Nós tivemos aqui lutas hercúleas, e a
sociedade civil, através do Fórum das ONGs Ambientalistas, deu respaldo, deu
consequência, e nós fizemos grandes enfrentamentos. E aí a minha estranheza por
não tê-los aqui na Mesa, mas o Deputado Joe Valle já justificou a ausência. De fato,
a construção de políticas públicas com a sociedade, principalmente sustentáveis, é
fundamental.
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Deputado Joe Valle, a Sedestmidh está de portas abertas para a execução
das políticas públicas.
Obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado.
Eu queria passar a palavra agora a uma representante da sociedade civil que
é da Cooperfenix, da Cooperativa de Catadores do Gama, a Raimunda, que está
presente. Raimunda, por favor, por três minutos.
SRA. RAIMUNDA – Bom dia a todos.
Cumprimento a Mesa, cumprimento todos os presentes, cumprimento o
Deputado Joe Valle por essa ação tão maravilhosa que é essa frente parlamentar,
que está sendo maravilhosa para nós, catadores de material reciclável. E eu venho
aqui fazer pedidos: que nós, os catadores, sejamos incluídos em todos os projetos
ambientalistas aqui, de Brasília, porque, em todas as ações do projeto, está ali o
resíduo sólido. E aqui estamos nós para recolher esse resíduo sólido. O outro é para
uma atenção especial, para que a conscientização ambiental seja feita por catadores
de material reciclável, porque nós temos a sensibilidade de convencimento desse
assunto para a comunidade. Então, eu peço que...
(Intervenção fora do microfone.)
SRA. RAIMUNDA RIBEIRO – É, da coleta seletiva. E é para que nos deem essa
oportunidade.
Obrigada. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Está dada, ouviu, Raimunda? Vocês
são obrigatórios no nosso grupo de trabalho aqui, e estarão conosco sempre que
possível.
Eu quero pedir muito que vocês divulguem a audiência pública sobre coleta
seletiva, que vai ser um momento importante em que a Frente Parlamentar vai estar
toda presente – os Deputados estarão todos presentes –, para que possamos ouvir
da comunidade todo esse processo e tomarmos alguma posição em relação a isso.
Muito obrigado pela sua presença.
Eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso Secretário de Agricultura, Sr.
José Guilherme, para fazer suas considerações, por três minutos.
SR. JOSÉ GUILHERME LEAL– Bom dia. Cumprimento o Deputado Distrital Joe
Valle e já o parabenizo pela reativação da Frente Parlamentar Ambientalista.
Cumprimento também o Deputado Chico Leite, o Deputado Wasny de Roure, que
estiveram aqui – todos companheiros da Mesa.
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Deputado Joe Valle, reativando essa frente, além da responsabilidade como
Parlamentar, também há a responsabilidade de estar presidindo a Federação de
Agricultura e Pecuária. Então, pode nos ajudar, e com certeza vai nos ajudar a levar
o debate da questão ambiental e da sustentabilidade ainda mais forte ao setor rural
de Brasília.
Eu acho importante – e eu já queria colocar algumas coisas bem objetivas –,
logicamente, que a Frente possa nos ajudar em alguns projetos de lei: um que vai
chegar à Câmara – o Secretário do Meio Ambiente André Lima vai falar com certeza
do ZEE. É fundamental, nesse debate, o apoio da Frente. Mas nós também estamos
com alguns projetos aqui para os quais gostaríamos do apoio. É o projeto da política
distrital de agroecologia e produção orgânica, que está tramitando na Casa, a
assessoria da rede já está ajudando na tramitação. Gostaríamos realmente de ver
esse projeto sancionado este ano, o que pode nos ajudar a institucionalizar uma
política pública importante no Distrito Federal para a área rural.
Temos também tramitando o projeto da política de regularização fundiária,
que tem a ver com a questão ambiental, porque regularizar quer dizer que é mais
uma forma de fazer frente ao que o Marcos levantou aqui sobre o parcelamento
irregular, porque estamos realmente numa situação muito preocupante. O Cel.
Rogério sabe também desse trabalho. É importante que a gente consiga fazer a
política de regularização para a área rural.
Coloco-me à disposição, Deputado Joe Vale, para que a gente possa discutir
também dentro da frente um projeto de lei que queremos encaminhar no ano que
vem, que é uma lei sobre conservação do solo para o Distrito Federal. Estamos
debatendo dentro da Secretaria da Agricultura e da Emater também para que a
gente possa fazer esse trabalho.
Nessa parte ambiental, temos trabalhado para colocar pautas para o setor
rural, levando para a sustentabilidade.
Quero citar, rapidamente, além do apoio à agricultura orgânica e do apoio à
ampliação de sistemas agroflorestais, o lançamento que fizemos este ano do
programa de boas práticas agropecuárias, que é trazer para a produção convencional
a adoção de boas práticas, e já temos produtores certificados, a implantação do
plano de manejo de água e solo nas áreas rurais do Distrito Federal, sem falar
também no cadastro ambiental rural em parceria com a Secretaria do Meio
Ambiente, com a Emater e com o Ibram. Inclusive, hoje, vamos nos encontrar, às
19h, em Brazlândia, para entregar cem cadastros frutos dessa parceria.
O meu tempo já estourou. Vou encerrar por aqui, colocando a Secretaria da
Agricultura, a Emater e a Ceasa à disposição para que a gente possa fazer um
trabalho em conjunto com a frente.
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Obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito agradecido, Secretário.
Chega aqui agora o nosso amigo e companheiro do Partido Verde, Deputado
Professor Israel, a quem, depois, quero ouvir. O senhor quer falar agora? Temos
antes as palavras de André Lima e do Deputado Chico Leite. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nosso Secretário do Meio Ambiente, André Lima.
SR. ANDRÉ LIMA – Saúdo o nosso Deputado amigo Joe Valle.
Adversários a gente não escolhe. A vida nos apresenta em função das lutas
que a gente assume. Mas os amigos e aliados a gente escolhe. Eu fico muito feliz ao
estar aqui nesta Mesa ao seu lado, Joe, junto com o Deputado Chico Leite, com essa
Mesa composta por pessoas que estão à frente de uma das agendas que é das mais
relevantes, embora a visibilidade dessa agenda na sociedade ainda, infelizmente, se
dá pelo aspecto negativo. Isso porque, de fato, a grande virada ainda não
aconteceu. E virá acontecer certamente aqui em Brasília e sairá deste núcleo de
pessoas que estão aqui. Claro que há muito mais gente que não está aqui hoje. Mas,
eu tenho certeza de que essas pessoas que estão aqui são centrais para esse
processo.
Eu vou pedir, Deputado Joe Valle, uma gentileza. Sei que aqui todos são
importantes para esse assunto, mas dada a responsabilidade da Secretaria de Meio
Ambiente, peço um acréscimo de pelo menos dois minutos.
Também quero dizer que fico feliz de ver que nós saímos daquela história de
que o debate ambientalista é um debate da elite. Isso está na sociedade, é gente
que faz sustentabilidade na ponta como sobrevivência. Então, nesse aspecto, eu
quero saudar a presença do Rôney, da Rosana, da nossa amiga Ivonete, da
Raimunda. São pessoas que estão aqui, vivendo o desafio da sustentabilidade,
inclusive, com o aspecto de sobrevivência, não só como um conceito, como um estilo
de vida.
E peço dois minutinhos a mais, Deputado Joe Valle, para dizer duas coisas:
primeiro, num aspecto mais geral, que a Secretaria de Meio Ambiente definiu
algumas diretrizes de ação e duas delas são muito importantes. Na verdade, a Frente
Parlamentar Ambientalista é muito importante para colocação em prática de duas
diretrizes. A primeira é que a gente precisa aumentar a legitimidade da agenda
ambiental e da sustentabilidade na sociedade. Nós precisamos aumentar a força
política dessa agenda. E você é um aliado nisso, está à frente desse processo, assim
como essas pessoas que eu citei aqui e todos nós que estamos aqui.
Então, a Frente Parlamentar Ambientalista tem este desafio de cativar, de
articular, de aumentar a força política não só dentro da Casa, mas na sociedade para
que ela encontre ressonância dentro da Casa. Nós precisamos de antenas aqui
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dentro, entendendo o que a sociedade está demandando em relação à agenda
ambiental, não só dentro do governo, mas no Parlamento. Então, essa frente dialoga
com essa nossa diretriz no sentido de buscar, em tudo aquilo que a gente faz na
Secretaria de Meio Ambiente, aumentar a legitimidade da agenda ambiental na
sociedade.
E a segunda diretriz é aumentar a incidência da agenda ambiental nas
demais áreas de governo. E, nesse aspecto, a gente tem vários parceiros. O Paulo
Sales e o parceiro de primeira ordem que é o nosso amigo Guilherme. Chegou, mais
recentemente, o Guto também, que já chegou chegando com 10% de tudo que foi
feito na virada. Parabéns.
A frente parlamentar pode ajudar nesse aspecto nos cobrando, não só
ajudando a formular. Nós precisamos sair da lógica normativa de que tudo se resolve
com lei para uma lógica programática: assumir programas para a implementação de
fato dessas leis.
E, nesse aspecto, eu quero entrar na segunda parte da minha fala, que diz
respeito a alguns temas que dialogam mais ou menos com os itens selecionados pela
frente parlamentar. Já quero começar pelo que eu ia propor no fim.
Eu gostaria, Joe, de pedir a sua ajuda, a ajuda do Chico Leite, e também do
Israel e do Wasny, para realizarmos aqui uma audiência pública sobre a agenda
ambiental, em que a Secretaria de Meio Ambiente expõe – e podemos convidar
outros parceiros de governo – o que está sendo feito, porque eu não vou ter, nesses
três minutos, tempo para falar das frentes que nós estamos abrindo para a
formulação de programas e ações para buscar implementar essas duas diretrizes.
Então, talvez a gente ainda possa fazer isso, não sei – eu gostaria muito que
pudesse –, ainda este ano, não só para operar como uma prestação de contas da
agenda ambiental, sobre o que está sendo feito, mas também para a frente
parlamentar compreender e buscar o diálogo. Você sabe muito bem – já foi
Secretário algumas vezes, nacional e, agora, aqui no Distrito Federal – que é muito
importante a gente buscar o alinhamento entre o que o Parlamento está fazendo e o
Executivo, para que as coisas aconteçam mesmo.
Eu vou listar rapidamente aqui, sem adjetivar e me alongar, algumas
agendas importantíssimas para as quais a gente precisa realmente da força da
Câmara Legislativa.
A primeira delas, já foi dito: o zoneamento ecológico e econômico é uma das
agendas mais estratégicas e estruturantes para o desenvolvimento – aí não é da
agenda ambiental, não; é para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.
Conforme o nosso planejamento, o projeto de lei deve entrar aqui nesta
Casa na primeira semana legislativa do próximo ano. Estamos conduzindo várias

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

03 11 2016

10h

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

Lançamento da Frente Parlamentar do Meio
Ambiente

Página

30

audiências. Esta semana mesmo, realizamos três consultas públicas e reuniões em
vários conselhos. Queremos chegar com o projeto de lei aqui no começo de março.
O nosso sonho, Deputados, é aprovar o zoneamento na Semana de Meio Ambiente
do próximo ano. Então, que possamos ter aqui três meses de debates na Casa, mas
com essa meta de entregar para a cidade, como um presente para a cidade, esse
instrumento.
A agenda da água – isso já foi colocado aqui pelo Paulo Salles – é
fundamental. Nós estamos hoje fazendo um trabalho, um encontro de dez grandes
projetos na região do Descoberto, e o grande desafio é integrar essas ações: os dez
projetos precisam estar trabalhando juntos para que, de fato, encontrem resultado, e
possamos salvar aquele reservatório que abastece 65% da população de Brasília.
A agenda da parques, eu preciso dizer: eu não estou satisfeito com a
situação dos parques do Distrito Federal. Nós precisamos avançar muito. Mas, como
foi dito pelo Deputado Wasny de Roure, e fui eu que pedi isso a ele, quando disse:
Deputado, não se faz milagre. Não se faz milagre! Se nós não tivermos recursos, não
tem como! O recurso de compensação ambiental, pelo Tribunal de Contas, não pode
ser usado para custeio. Nós estamos tentando superar essa limitação.
Eu fui ao Rio de Janeiro para ver como o Rio de Janeiro está avançado no
aspecto do uso de recurso de compensação ambiental para a implementação de
parques. Eu acho que vamos encontrar uma saída para agilizar o uso desses
recursos.
Também aproveito para pedir que nós iniciemos um processo de discussão
sobre um instrumento financeiro para o custeio desses parques em Brasília. Eles
custam, no mínimo, se a gente quiser algo bem feito, 20 milhões de reais ano –
para, de fato, implementarmos os 76 parques de Brasília. Não se faz milagre. Então,
nós precisamos de ajuda para desenvolver.
Ciência e tecnologia, por exemplo, recebe um volume de recursos para
investimento que até vai aumentar nos próximos anos. Posso soltar uma ideia aqui:
por que não 10% ou 20% de todo o recurso que não for gasto pela ciência e
tecnologia, do Fundo de Ciência e Tecnologia, sejam para custear os parques?
Não estou disputando recurso que a ciência e tecnologia vai investir, mas o
que ela não puder gastar – porque são 100 milhões/ano, e não se gasta tudo –, uma
parte disso traríamos para os parques, definindo-se um calendário. Não estou
disputando recurso; estou dizendo: recursos há; o que a gente precisa é direcionar
dentro do possível.
A mesma coisa acontece, por exemplo, com a cultura, que tem um recurso
expressivo. E os parques são um espaço importante de cidadania.
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Quanto ao GT Brasília Solar, aproveito para convidá-los: amanhã, pela
manhã, haverá uma reunião no HMIB – o hospital infantil –, iniciando um projeto
efetivo para a implementação de um sistema de eficiência energética e solarização
dos hospitais públicos de Brasília.
Já temos uma parceria muito profícua com a Secretaria de Desenvolvimento
Social e Trabalho, com o curso de Técnico em Instalação, Manutenção de Painéis
Solares na Fábrica Social, que nós estamos chamando agora de Fábrica Social Solar.
Há outras iniciativas lá também.
Do ponto de vista de educação ambiental, eu também assino embaixo,
inclusive me comprometi com isso: acho que a gente tem que trabalhar nas escolas
da natureza nos parques.
Eu não diria que num curto prazo conseguiríamos ir a todos os parques de
Brasília, mas precisamos enfrentar esse tema. Precisamos discutir com a educação
como ela pode ser mais permeável a esse assunto, porque esse é um grande desafio
que temos enfrentado. A nossa amiga Badra sabe muito bem qual é a dimensão
desse desafio.
Quero concluir convidando a todos, inclusive a frente parlamentar para estar
à frente, para a Conferência Distrital de Meio Ambiente, cujo tema-chave será Água,
no ano que vem. Nós queremos dialogar e preparar a sociedade, inclusive para uma
participação efetiva no Fórum Mundial da Água.
O Fórum Mundial da Água não é um evento turístico que trará milhares de
pessoas de fora do Brasil para cá, não é só uma vitrine de tecnologias privadas para
uso e reuso de água, mas é um momento de debate e de cidadania em torno desse
recurso.
Concluo, me dirigindo aos amigos da fiscalização do Ibram, dizendo que
tenho um apreço muito forte pela fiscalização do Ibram. Nos meus 25 anos de
agenda ambiental, trabalhei para fortalecer o Sisnama, tendo participado da
elaboração de várias leis importantes para o Distrito Federal.
A gente sabe que existe uma divergência, existe uma diferença que a gente
não pode negar, ela é explícita – eu reconheço isso –, mas nós estamos trabalhando
para fazer com que a fiscalização seja mais estratégica e possamos, com os poucos
recursos humanos e financeiros que temos, alcançar objetivos dentro daquilo que é
prioridade na fiscalização.
Este debate é importante. Estamos abertos a fazê-lo. Já recebi, pelo menos,
três vezes a liderança dos fiscais na Secretaria de Meio Ambiente e continuo aberto a
receber para este debate.
Concordo que temos que discutir um plano de fiscalização integrada do
território do Distrito Federal, porque, como foi dito aqui – não foi dito por mim, foi
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pelo Marcos Woortmann –, temos vários órgãos com responsabilidade de fiscalização
– ICMBio, Ibama, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Agefis, Ibram, Adasa, Caesb, entre
outros órgãos – e precisamos trabalhar de maneira integrada.
É um grande desafio e coloco este desafio para todos: desenvolvermos um
plano de fiscalização integrada do território do Distrito Federal, trabalhando de
maneira estratégica.
Com isso, concluo, Deputado Joe Valle, reforçando a proposta de a gente
realizar uma audiência pública neste ano, para poder falar de cada um desses temas
e para a Frente Parlamentar e os Deputado poderem se integrar de maneira positiva
dentro de cada uma dessas agendas.
Parabenizo todos e peço e desejo que esta Frente tenha realmente sucesso,
porque do sucesso dela depende a sustentabilidade do Distrito Federal.
Muito grato e parabéns! (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado, André.
Faremos várias audiências públicas nas quais a fala será do público. Então,
quero pedir que participem das audiências públicas, porque nelas tomaremos muitas
decisões.
O outro ponto é convidar para participar dos grupos de trabalho. Essa é uma
realidade. Eu gostaria muito que vocês participassem deles. Daqui a duas semanas,
já pedi para o Diogo começar as reuniões dos grupos de trabalho. Ele vai organizar.
Aqueles que quiserem participar o procurem por favor.
Vamos também enviar e-mail àquelas pessoas que deixaram os e-mails,
informando dos grupos de trabalho, quando começam e como vão funcionar.
Eu queria agradecer muito.
Quero passar a palavra ao nosso amigo e companheiro que tem feito um
trabalho muito grande e bom no Distrito Federal, Deputado Prof. Israel. S.Exa.
participa do Bloco Trabalho Sustentabilidade, é do Partido Verde e nos ajuda muito
na Câmara Legislativa. Quero agradecer, Deputado Prof. Israel, pela sua presença e
passo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO PROF. ISRAEL – Bom dia a todos e a todas.
Vou cumprimentar, primeiro, o meu Presidente – viu, Deputado Joe Valle? –,
porque tenho juízo.
Eduardo, bom dia, meu amigo antes de tudo.
Quero cumprimentar a Mesa: o Ricardo José, que representa o Ministro; o
Secretário André, que me precedeu na fala; o Secretário Gutemberg, meu amigo; a
Aline Peixoto; o Coronel Rogério; o Paulo Salles; o Dr. Rodrigo Figueiredo; o
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Secretário Guilherme. Também está aqui presente o meu querido amigo e colega de
faculdade, Marcos Woortmann, o Alemão; o Coronel Cláudio Ribas; o Rafael Poubel;
a Rejane Pieratte; o Flávio Correia de Sousa e Rodrigo Marques.
Cumprimento a todos.
Eu estava tendo uma conversa anteontem, Deputado Joe Valle, com um exaluno meu. Foi engraçada a conversa porque, a certa altura, eu falei dos problemas
que a cidade de Miami estava enfrentando por causa da elevação do nível do mar.
Era uma coisa que eu estava vendo na televisão e comentei. Ele levou um susto e
falou: “Mas isso não é para daqui a cinquenta anos não, professor?” Falou desse
jeito para mim.
Achei aquilo tão engraçado, porque as pessoas não estão vendo que os
problemas já estão acontecendo. Miami gastou agora quatrocentos milhões para
fazer dois diques para manter estável a altura do mar e já sabe que em trinta e cinco
anos os diques já não terão mais utilidade nenhuma por causa do avanço desse
problema.
Esse aluno me olhou com aquela cara de: “Uai, professor, você está ficando
doido? Isso não é para daqui a cem anos? Quando isso acontecer, eu vou estar
morto.” Eu falei: “Não. Já está acontecendo”. E aí eu fui desdobrando o assunto com
ele.
Mas o que foi mais importante nessa experiência que aconteceu anteontem é
que percebi o quanto nós estamos falhando na hora de explicar para a sociedade o
que de fato está acontecendo. Hoje nós temos um lobby tão grande dos grupos de
poder que dominam 3% da comunidade científica mundial, que eles estão
conseguindo vencer a guerra de comunicação. E nós temos o risco de, nestes
próximos quatro anos, termos Trump, que alega que o aquecimento global é uma
farsa e um complô internacional, na Presidência dos Estados Unidos.
E o que me espanta é que as pessoas que acreditam na tese do aquecimento
global, para falar de um tema que é recorrente para todos nós, elas acreditam na
tese, André, mas elas não imaginam que as coisas já estão acontecendo. Sem contar
a outra metade do mundo que não acredita na tese.
Então, Deputado Joe Valle, eu queria me colocar à disposição para que,
nessa Frente, eu pudesse lançar uma batalha de comunicação com a parte da
educação da nossa cidade. É aí que eu quero te ajudar nessa Frente, porque a gente
precisa fazer isso. A gente precisa achar os caminhos de comunicação porque
estamos perdendo a guerra para o dinheiro, para a força do lobby, e a gente tem
que tomar providências.
No decorrer da conversa, Deputado Joe Valle, foi mais engraçado ainda,
porque, depois de toda a argumentação que fiz, Eduardo, o menino olhou para mim
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e falou: “Ah! Mas a gente está em Brasília, estamos longe do mar!” Quer dizer, está
difícil, as pessoas não estão entendendo, e a gente precisa tomar providências.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO – Deputado, e o tufão que tivemos aqui em
Samambaia?
DEPUTADO PROF. ISRAEL – Sim. Eu usei esse argumento. Eu falei: “Olha,
você não está sabendo que, em Samambaia, houve casas destelhadas e que isso é
efeito dessa mudança climática?”
Neste semestre, eu acrescentei no meu curso de História um novo tema,
chamado Antropoceno, que servirá para explicar como o homem tem mudado a face
da Terra mais do que quaisquer elementos da natureza. É uma nova fase geológica,
em que nós somos o fator determinante.
Então, Deputado Joe Valle, eu queria estar junto contigo nessa parte. Pode
contar. Nós vamos fazer barulho. A gente tem, aqui, um instrumento de
comunicação poderoso que é a nossa escola do Poder Legislativo. Está ali a
professora Renata, que comanda essa escola hoje. A escola conseguiu atingir as
pessoas, atingir a comunidade, fazendo acordos com universidades, fazendo acordos
com a Secretaria de Educação para trazer os estudantes para cá.
Esse é um tema importante, Renata. Eu queria te pedir solidariedade nesse
assunto, para a gente programar e apresentar para essa Frente um projeto em que a
Elegis possa participar, porque a gente precisa muito fazer isso.
Para encerrar, creio que a gente precisa melhorar muito a nossa
comunicação localmente. As pessoas precisam associar o crescimento urbano
desenfreado à falta de água recente que houve em Sobradinho, em São Sebastião...
É preciso dizer isto, sem medo de dizer, que não temos água, porque três lagos
artificiais que deveriam ter sido construídos na cidade não foram construídos, porque
houve a ocupação indevida do solo. E muitas vezes aqui, nesta Casa, se faz um
discurso populista, aceitando-se o direito à moradia, como se fosse superior a outros
direitos também igualmente importantes como o direito ao acesso à água. A gente
não pode mais permitir que esse populismo ganhe a sociedade. O fato é que está
faltando água, a tendência é piorar e isso decorre da ocupação desordenada do solo,
porque esta Câmara Legislativa do Distrito Federal esteve cheia de grileiros durante
décadas. Essa é a verdade.
E a gente tem que ir para o embate, porque não tem outro jeito, Deputado
Joe Valle: ou a gente bate de frente ou isso vai continuar. Não é?
Então, quando se tem uma política dura, que é o que o mundo exige neste
momento, de combate a essa expansão desordenada, a gente critica a política. Mas
será que é possível combater sem medidas duras e pedagógicas? Será? Então, isso é
fundamental.
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Nós também temos que continuar implantando os parques nesta cidade. Nós
temos de retomar a política de compensação! Tem que retomar! Porque, enquanto
as pessoas não se sentirem ligadas ao meio ambiente, elas não vão defender. Havia
uma política de 2011/2015, é preciso retomar burocraticamente esse processo, é
preciso tomar as devidas providências de ajustes que forem necessárias. Mas tem
que retomar, Deputado Joe Valle! Isso é um absurdo!
Paramos as implantações! Não podemos! Essa é uma política importante,
porque é uma política que faz a sociedade entender por que precisamos desses
espaços, por que precisamos de área de descanso, nós precisamos de verde entre as
cidades, porque, senão, a sociedade não se apodera disso.
E nós já estamos derrotados. Já estamos derrotados se a sociedade não
enxergar a importância desse tema. E a sociedade enxerga quando ela tem o direito
de desfrutar de um ambiente acolhedor. E a gente precisa providenciar isso.
E tem mais: não adianta mi-mi-mi! Meio ambiente só vai ser uma questão
quando a gente conseguir ligar isso ao nosso sistema econômico. Nós vivemos num
mundo capitalista, o Brasil escolheu esse modelo. Enquanto a gente não der um
tratamento capitalista a isso, um tratamento conforme o nosso sistema, por mais
que você goste ou não goste, não tem jeito.
Enquanto a gente não der um tratamento capitalista a isso, um tratamento
conforme o nosso sistema, por mais que você goste ou não goste, não tem jeito.
Enquanto eu não tornar isso lucrativo, palatável a esse sistema, nós vamos continuar
tendo problemas.
Então, eu queria deixar essa mensagem e dizer, Deputado Joe Valle, que nós
temos que arrebentar nessas escolas aí! Temos que criar uma geração de gente que
não aceite mais esse tipo de argumentação e que, quando ouça um – desculpem-me
falar – um débil mental, como o Trump, falar o que ele vem falando, elas tenham, de
imediato, em mente como retrucar isso, porque hoje as pessoas estão achando que
isso é para daqui a 100 anos e não é bem assim.
Muito obrigado, amigo.
Conte comigo.
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Obrigado, Deputado Prof. Israel,
como sempre contei e tive o seu apoio, eu conto contigo também! Pode ficar
tranquilo porque você é protagonista neste processo, como sempre foi!
Muito agradecido e vamos juntos!
Assim como tivemos o Presidente do Partido Verde falando, eu queria
chamar, para também fazer uso da palavra, o porta-voz da Rede Sustentabilidade,
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que está aqui presente, representando a Rede, nosso amigo Pedro Ivo, para que ele
faça as considerações dele.
SR. PEDRO IVO – Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o
Deputado Joe Valle e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo por esta iniciativa e, assim,
estender os meus parabéns a todos da Mesa, a muitos aqui, que são companheiros
conhecidos, de datas longas de luta ambiental como Chico, que está ali, nosso Líder
da Rede.
Quero dizer também que a Rede está muito feliz: com este bloco Trabalho e
Sustentabilidade; com o PDT, com o PV.
O Eduardo é um companheiro antigo também, de lutas socioambientais em
Brasília e no País, então, estamos muito felizes com essa movimentação. Estamos
muito felizes de estarmos aqui, apoiando a Frente Parlamentar Ambientalista.
O André já falou muitas das preocupações estratégicas que a Secretaria tem
e nós também temos.
Quero saudar a Rejane, da SOS, que é uma batalhadora pelas Frentes
Parlamentares no Brasil todo. Esse é um trabalho que a SOS Mata Atlântica tem feito
e que é muito importante, para o Brasil.
A Rede tem uma esperança muito grande em Brasília.
Eu, em particular, fui Secretário de Meio Ambiente, em Fortaleza, e sei como
é difícil gerir os ativos ambientais nas cidades do Brasil. Mas, em Brasília, há uma
esperança muito grande. Por que eu digo que há uma esperança muito grande?
Agora, recentemente, houve o Congresso Mundial das Unidades de Conservação. O
diagnóstico do congresso é alarmante. Nós estamos perdendo as unidades de
conservação do mundo todo e, em particular, as marinhas, que são as mais afetadas.
Mas o Deputado Joe Valle tem razão: fala-se muita coisa negativa de Brasília,
mas, na contramão a isso, do ponto de vista positivo, nós temos o Distrito Federal
com um conjunto de unidades de conservação fundamentais para se manterem os
ativos ambientais.
O Deputado levantou uma questão importante: que a gente tem que lincar
economia com ecologia. Aliás, nós nunca deveríamos ter separado isso! Porque, na
epistemologia das palavras “ecologia” e “economia”, uma cuida da casa e outra,
ordena a casa. E, não há hoje... Em alguns lugares onde as unidades de
conservação, os parques, etc., estão de pé porque conseguiram lincar a possibilidade
de preservação, de conservação, de participação das pessoas do ponto de vista
socioambiental, nos parques, com economia. Aqui, no Brasil, é um ponto de
fragilidade nosso, com todo o empenho que as áreas ambientais têm feito no País. É
um ponto de fragilidade nosso. Nós não temos servidores o suficiente nas unidades
de conservação, (falha na gravação.) fundamental de ecoturismo. Nós não estamos
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potencializando esses espaços para além de preservar, para gerar emprego e renda.
Nós temos essa possibilidade aqui, primeiro porque temos um Secretário e alguns
parceiros que querem fazer isso. Segundo, porque temos uma sociedade que está
perto dos parques, pessoas que já utilizam os parques e temos também um conjunto
de gestores.
Espero que essa consciência com a Frente Parlamentar avance cada vez mais,
na Câmara Legislativa.
Então, a palavra da Rede Sustentabilidade é de apoio a essa iniciativa,
Deputado Joe Valle. Conte conosco! A nossa palavra é de reforçar esse trabalho
integrado com a sociedade civil.
Está aqui o Bruno, da Fundação SOS Cerrado. Há outras organizações. Está
aqui o Fred, do Terra Azul; a Rejane, da SOS; o pessoal que trabalha com
reciclagem, da Sindcop. Há outras instituições.
Tem uma sociedade potente nisso! Tem tudo para dar certo! E tem os
partidos comprometidos, entre os quais não há só a Rede Sustentabilidade: há o
PDT, o PV... E vamos atrair mais.
Foi muito importante a presença do Deputado Wasny de Roure aqui.
Vamos fazer essa frente, como disse o Marcão. Se a gente não se une, a
gente não vai fazer realmente dessa área um grande potencial, não só de
preservação, mas também de geração de economia, de geração de emprego e
renda. Estão de parabéns! Conte conosco e vamos trabalhar com afinco para que
tudo dê certo. Nós vamos orientar os militantes da rede a participar dos GTs e nós
vamos, cada vez mais, fortalecer essa integração do nosso bloco que, para nós, é
fundamental não só para a ação parlamentar, mas também para o futuro de Brasília.
A nossa perspectiva é investir nesse tipo de iniciativa, Eduardo, não só no aqui e
agora, mas pensando também na contribuição que pode ser dada a esta cidade.
(Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Muito obrigado, Pedro Ivo, sempre
um ativista, uma pessoa de muita sobriedade e trabalhando. O Pedro é aquele
camarada que trabalha, ajuda, contribui, constrói. Essas são as palavras de ordem.
Quero agradecer pela sua presença. É muito importante a participação da rede nos
grupos de trabalho auxiliando, contribuindo e colaborando para que a gente possa
avançar nesse processo no Distrito Federal. Até porque o Governador Rodrigo
Rollemberg é uma pessoa que tem, nas suas origens, a participação em todos esses
movimentos, trabalhando e participando com todos. Inclusive colocou o André Lima
como Secretário, fazendo esse trabalho. E é isso que a gente espera dele. A frente
parlamentar tem uma função clara, que faz parte da Câmara Legislativa, cobrar
também para que as coisas aconteçam.
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Concedo a palavra ao Vice-Presidente dessa frente, Deputado Chico Leite,
para fazer as suas considerações. E depois encerrarei esta solenidade.
DEPUTADO CHICO LEITE – Bom dia. Deputado Joe Valle, quero
cumprimentar V.Exa. pela iniciativa e pela condução. Quero cumprimentar os
Secretários Antônio Gutemberg, José Guilherme Leal, André Lima, meu companheiro
da Ride, Dra. Aline Peixoto, Dr. Rodrigo Figueiredo, meu amigo Eduardo Brandão e o
Comandante Rogério Brito de Miranda.
Nós tivemos muitas iniciativas nesses anos todos. Vários Parlamentares, cada
um na sua área específica de trabalho, tiveram boas iniciativas, mas sempre de
maneira difusa. Todo mundo dá a sua contribuição nas salas de aulas, nos debates.
Aqui no processo legislativo, a lei geral do Zoneamento Ecológico Econômico, por
exemplo, é iniciativa nossa, ainda com o Deputado Joe Valle, há três mandatos.
Mas há uma novidade hoje – e aí eu sou otimista. Peço licença para dizer,
Marcos, que nós não perdemos nenhuma guerra. Hoje há uma novidade política na
cidade e na Casa - eu venho de quatro mandatos - que muda o perfil e reacende a
esperança em todos nós. Há quatro mandatos, eu luto, nesta Casa, contra a
grilagem de terras. Alguém vinha, fazia o discurso pelo direito transindividual, a
defesa do meio ambiente, a ordenação do solo. Mas, em seguida, fazia a defesa de
direitos individuais que se sobrepunham.
A gente tinha sempre um cenário confuso. Quatro legislaturas foram assim.
Alguns representantes eram até os mais fáceis de combater porque representavam,
nítida e esclarecidamente, sem arroubos, interesses da grilagem de terra. Os
governantes se colocavam, e nós, ingenuamente, aceitávamos a ideia de que eram
omissos, quando, na realidade, os governantes eram sócios dos grileiros. Os mais
variados empreendimentos foram feitos à direita e à esquerda, porque o populismo
se unifica contra a cidade. Em uma hora ele tem uma sigla partidária, em outra hora
ele tem outra sigla partidária vermelha ou azul, sem importar necessariamente qual
o líder, o dirigente da quadrilha de plantão.
E eu lutei contra isso, muitas vezes, nesta Casa. Fui uma voz absolutamente
isolada! Fui a debate nas televisões, com dificuldades enormes. De um lado, não
eram poucos aqueles que diziam que a defesa do meio ambiente se situava em um
plano romântico, sem mesmo imaginar, àquela ocasião, que sentiríamos os efeitos
muito mais rapidamente, como fez alusão a isso o Deputado Prof. Israel. Aqui, outro
dia, fizemos uma comissão com uma participação de elevada contribuição do Dr.
Paulo Salles, Presidente da Adasa, em que discutimos as alternativas para sairmos de
uma crise hídrica, que, entre todas as causas, figura a ocupação desordenada do
solo. Então, não vai ser para o futuro, vai ser para agora. Outros colocavam no plano
do litígio com direitos individuais.
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Então, defender a ocupação ordenada do solo era ser contrário ao direito
individual, era ser favorável à derrubada de lares. Veja que expressão romântica
para titular, de melhor maneira, todo esse avanço sobre a nossa área.
Pois bem. Hoje nós temos uma novidade na cidade – permitam-me dizer
assim, Deputado Joe Valle –, a presença do porta-voz Pedro Ivo, da Rede
Sustentabilidade; do Secretário André Lima, da Rede Sustentabilidade; do Deputado
Prof. Israel, líder do PV nesta Casa; do Presidente Eduardo Brandão – Presidente do
PV na região –; do Deputado Joe Valle; do Secretário Guto; do José Guilherme,
compondo o PDT... A novidade é que agora a defesa desses ideários tem cara, nome
e proposta, que é o bloco Sustentabilidade e Trabalho.
Hoje, nesta Casa, compondo um quarto da Casa, temos o Deputado Prof.
Reginaldo Veras, do PDT; o Deputado Joe Valle, do PDT; o Deputado Prof. Israel, do
PV; o Deputado Cláudio Abrantes, da Rede, e eu. Hoje nós compomos o bloco
Sustentabilidade e Trabalho, que não faz cerimônia em dizer de que lado está. Essa
é uma diferença fundamental. Porque uma coisa é o discurso se situar no plano de
um quadro na parede. É charmoso, mas não intervém, não muda, não transforma.
Outra coisa é ele seguir de maneira difusa, dispersa, sem apontar uma direção. Hoje,
todos estamos unidos, cada um com as suas particularidades. Por isso esse evento é
importante, e não apenas para resgatar todas essas bandeiras e significar essa
causa, sem nenhum problema de ter que enfrentar verdadeiramente adversários,
porque o embate é feito no plano das causas, e também no sentido de apontar para
o futuro.
Eu estou aqui há 14 anos, os discursos eram individualizados e se colocavam
às vezes confusos. Hoje nós temos um bloco partidário parlamentar, com base
política na defesa de uma causa que aponta para o futuro do Distrito Federal. Esse é
o momento de nós reiterarmos o compromisso.
Para marcharmos com essa base parlamentar – que agora há uma foto, há
uma definição de projeto –, nós convidamos a fazer parte – porque representamos
efetivamente, e queremos estar representados – a sociedade civil, os companheiros
e as companheiras catadores, todos aqueles representantes da sociedade civil
organizada que têm se imbuído dessa causa... o nosso empresariado. Como disse
aqui o Pedro Ivo – e antes tinha ressaltado já o Deputado Joe Valle e o Deputado
Prof. Israel –, nós só vamos compreender a importância desses bens que
defendemos se nós também conseguirmos enxergar o mal ou o bem que eles fazem
nas nossas vidas imediatamente. Para isso, é preciso, como nós fizemos aqui, formar
um bloco e defender uma causa.
Então, eu quero fazer um levante otimista para todos que ficaram até agora
com fome, para todos que persistiram, ou que são resilientes, como disse o
Presidente Eduardo. Eu enxergo essa alternativa efetivamente, e ela se formou a
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partir da união de todos esses representantes em um bloco parlamentar que aponta
para o futuro da cidade.
Hoje, creiam: todos que aqui estão resistentes até agora têm defensores
nesta Casa. E estamos unindo mais gente. Há dois outros parlamentares e o
Deputado Wasny de Roure que estão se unindo a nós nessas causas. Essa é uma
boa nova, ouviu?
Contém conosco. Parabéns! (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Agradecido, Deputado Chico Leite,
que tem feito um grande trabalho nesta Casa, na Frente Brasília, um quadro
fantástico, político, que precisa realmente de força e de estarmos juntos. Estamos
juntos mesmo.
Bom, eu gostaria de convidar o Deputado Chico Leite, Vice-Presidente da
Frente Parlamentar, e a Rejane – que tem trabalhado para que tenhamos frentes
parlamentares no País inteiro –, representante do Presidente da Frente Parlamentar
Ambientalista da Câmara Federal, para que venham aqui, a fim de que possamos
fazer o lançamento oficial da frente parlamentar e, após isso, que possamos encerrar
esta sessão solene.
Por favor, Rejane, Deputado Chico Leite, subam aqui.
Eu gostaria de pedir a todos que fiquem de pé. É um momento importante.
(Lançamento da Frente Parlamentar Ambientalista.) (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO JOE VALLE) – Bom, ao agradecer as autoridades e
demais convidados que honraram a Câmara Legislativa do Distrito Federal com suas
presenças, eu declaro encerrada esta sessão solene de lançamento da Frente
Parlamentar Ambientalista.
(Levanta-se a sessão às 12h14min.)
Observação: Não houve a verificação dos
nomes porque a lista de presença não foi
disponibilizada
Legislativa.
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