
 

 
 

 

Ao Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, 

Aos Senadores que representam Minas Gerais no Congresso Nacional, 

À Sociedade Brasileira. 

 
As entidades representativas dos servidores públicos da área ambiental do estado de Minas Gerais bem como 
os seus servidores dirigem-se às vossas excelências e à toda sociedade para expressar a sua preocupação e 
apresentar seus questionamentos em relação ao Projeto de Lei 3729/04 neste momento em análise e votação 
nesta egrégia casa legislativa, que trata da revisão do processo de licenciamento ambiental.  

Em primeiro lugar, questionamos a ausência de debate público, da participação popular e da discussão de tão 
importante tema com as instituições responsáveis pela execução da Política Nacional de Meio Ambiente 
federais, estaduais, municipais, governamentais e não governamentais. Instituições governamentais que 
executam há mais de 30 anos, diariamente, com o licenciamento ambiental e que, ao longo dos anos, vêm 
promovendo vários avanços na legislação, modernizando seus sistemas de licenciamento e que, portanto, 
detêm conhecimento sobre seus reais problemas. Também não foram ouvidas as entidades representativas 
dos servidores públicos do meio ambiente, que vem buscando contribuir, de forma efetiva, para o 
aprimoramento das políticas nacionais e estaduais do meio ambiente, em cumprimento ao Artigo 225 da 
Constituição Federal de 1988.   

Entendemos que o argumento de desburocratização, conferido ao PL 3729/04, culminará em graves riscos 
socioambientais, visto que o referido PL propõe suprimir, para várias classes de empreendimentos, o que é a 
essência do princípio da precaução e da avaliação de impactos ambientas, as análises técnicas dos projetos, 
que vêm garantindo, ao longo dos anos, a mitigação de danos ao meio ambiente e a condição de 
sustentabilidade dos empreendimentos a serem instalados. É justamente pela análise técnica que se garantem 
as condições mínimas de proteção ao meio ambiente, proteção conjugada com as necessidades do 
desenvolvimento, minimizando e mesmo suprimindo perdas irreparáveis à fauna, à flora, aos ecossistemas e 
biomas mais fragilizados pelo avanço indiscriminado e sem controle de atividades econômicas potencialmente 
degradadoras do meio ambiente. Os danos e as perdas são, muitas vezes, irreversíveis para o meio ambiente, 
para as presentes e futuras gerações, para a própria sobrevivência da humanidade. Danos e perdas, também, 
para os próprios empreendimentos que dependem dos recursos naturais cada vez mais finitos. Perdas e danos 
que atingem não somente comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, mas também a todo o conjunto 
da sociedade, pois que os bens naturais são bens comuns, de todos, ainda que o seu uso econômico seja 
concedido sempre em proveito de toda a sociedade. Danos diretos ao próprio Estado brasileiro, guardião deste 
patrimônio natural, bem comum, que vem sofrendo com ações ilegais e predatórias, condenadas inclusive 
pelos próprios setores econômicos que agem de forma responsável e ética.  

A pretensão conferida ao PL em transformar o licenciamento ambiental em um rito simplificado, praticamente 
automático, não trará melhorias para a sociedade mineira, brasileira e mundial, muito pelo contrário.  

O licenciamento ambiental visa justamente promover o equilíbrio, a compatibilização da legislação de 
proteção aos bens e recursos naturais com o desenvolvimento econômico, ao dispor sobre a classificação de 
risco das atividades econômicas para fins do controle ambiental, controle este exercido pelas instituições 
capacitadas para tal. Nestes termos, o licenciamento ambiental vai ao encontro e não de encontro à Lei de 
Liberdade Econômica, editada em 2019. Ele garante que as expectativas legítimas de desenvolvimento 
econômico, que beneficia toda a sociedade, sejam garantidas de forma a preservar as condições de 
sobrevivência da própria sociedade.   
 
 

 



 

 
 

 

O PL 3729/04 atinge diretamente as instituições públicas de meio ambiente e tende a inviabilizar importantes 
serviços prestados por estes à sociedade, dentre os quais as exigências para que os empreendimentos 
licenciados respeitem os critérios ambientais. Manifestamos nossa indignação com o desmonte ora proposto 
e contido no referido PL, e apelamos à responsabilidade pública, à ética, à transparência de vossas excelências 
para que suspendam a tramitação do PL e promovam um amplo debate com a sociedade, com as entidades 
representativas dos setores empresariais, com as instituições que executam as políticas ambientais, com seus 
servidores e entidades representativas. Temos a certeza que, num debate franco e aberto, técnico, sem visar 
interesses individuais e escusos, feito de forma transparente, muito poderá se avançar na modernização de 
nossa legislação, sem destruí-la.  

O PL 3729/04 fere diretamente as normas, os princípios da transparência, precaução, publicidade, e atinge 
diretamente o direito ao meio ambiente equilibrado estabelecido pela Constituição Federal.  

Recusar a proposta contida nesse Projeto é o posicionamento adequado para defender a vida, para preservar 
os nossos bens comuns, representados pela água, o ar e toda a biodiversidade e, sobretudo, o presente e o 
futuro de toda a sociedade brasileira e, por que não, de todo o mundo. 

 
Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 

 

    

       


