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ATA DA REUNIÃO SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM 
NÍVEL NACIONAL E ESTADUAL.

Aos 17 dias do mês de junho de 2009 reuniram-se, na sala 106 do Centro 
Sócio Econômico/CSE da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, as 
pessoas acima listadas. Foram tratados os assuntos abaixo relacionados:

No início da reunião Rubens Nodari, Nelson Jacomel Júnior e Eduardo Amaral 
fizeram um breve relato das ações anteriores, cujas condicionantes foram o 
cenario critico em que vive a sociedade brasileira e catarinense, considerando 
as multiplas inciativas que impedem o exercicio da cidadania, tal como ocorreu 
na  edicao  do  assim  chamado  codigo  ambiental  catarinense  e  seus 
desdobramentos em nivel nacional. Em especial o Rubens, Nelson e Eduardo 
relataram  a  reunião   ocorrida  no  dia  05/06  quando  foram  avaliadas  as 
seguintes estratégias:
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1. Encaminhamento de manifestações para o Procurador Geral da República 
no sentido de solicitar a apresentação, por parte do Ministério Público Federal, 
de  ação  direta  de  inconstitucionalidade/ADIN  contra  o  código  ambiental 
catarinense;
2. Avaliar a possibilidade de outra entidade entrar com ADIN;
3. Fazer com que diversas entidades e técnicos entrem com "amicus curiae" 
para apoiar a(s) ADIN(s) que vier(em) a ser propostas;
4.  Realização de seminários regionais nas universidades com o objetivo de 
esclarecer a população e demonstrar o descontentamento da sociedade com a 
lei estadual e as propostas de alteração da legislação ambiental federal.

Na  sequência  Wigold  Schaffer/MMA solicitou  que  Márcio  Santili/ISA fizesse 
algumas colocações sobre o propósito da viagem até SC.

Márcio fez um breve relato sobre o ISA do qual é sócio fundador. Em seguida 
comentou que a sensação que se tem na atualidade é que, independentemente 
da força política que vier a assumir o poder, a estratégia de alianças em nome 
de  uma  governabilidade  vai  minar  a  possibilidade  de  avanços  sendo  as 
políticas socioambientais sempre rifadas. Não enxerga perspectivas do ponto 
de vista político em um horizonte próximo.
Relatou  sobre  reuniões  que  ocorridas  em  São  Paulo  que  tem  levado 
ambientalistas,  empresários,  personalidades da área cultural  a debater esse 
momento  complicado  que  a  nação  passa.  A  vontade  que  as  pessoas  tem 
manifestado é de lutar por uma ação nacional visando a sustentabilidade.
Comentou que em 02 de junho cerca de 60 pessoas se reuniram e acabaram 
discutindo  a  situação  de  Santa  Catarina,  um  estado  acometido  por  sérios 
fenômenos  climáticos  (furacão  Catarina,  enchentes  e  deslizamentos)  que, 
paradoxalmente,  produziu  uma modificação  de  sua  legislação  ambiental  no 
sentido  de  deixar  o  estado  mais  frágil  a  novas  catástrofes.  Debateu-se,  à 
época,  um movimento destinado a apoiar  os catarinenses:  um "abraço"  em 
Santa Catarina.  No entanto surgiu  a dúvida se os catarinenses querem ser 
"abraçados" e fazer parte de um movimento nacional contrário à flexibilização 
das normas ambientais. Este é o motivo da vinda do representante do ISA até 
o estado: fazer sondagens para verificar se realmente a sociedade catarinense 
está de acordo com as medidas tomadas pelo Governo do Estado.
Informou  que  as  reuniões  em  SP  evoluiram  a  ponto  de  ser  estabelecida 
proposta para um grande ato público envolvendo artistas, empresários ligados 
ao Instituto Ethos e demais representações sociais contra a situação atual do 
país. 

Ao  ter  direito  a  palavra  Alexandre  Lemos  -  Coordenador  Geral  da  FEEC, 
comentou que a Federação das Entidades Ecologistas de SC/FEEC, entidade 
com de 20 anos de atuação e mais de 50 ONGs filiadas em SC, comentou que 
SC é o “berço/núcleo da resistência” à Legislação Ambiental.  Que a gestão 
ambiental em SC é caótica, mas que o processo tem melhorado no que diz 
respeito  a  participação popular,  mesmo que incipiente  e  a  contra  gosto  do 
governo em exercício. Disse que existe um movimento dissonante ao cenário, 
protagonizado por ONGs, academia e lideranças políticas, e é representativo e 
relativamente reconhecido. O isolamento político do movimento ambientalista 
deve-se ao grande esforço do sistema político local  em não permitir  que o 



terceiro setor se fortaleça e se organize, tanto por embargos financeiros como 
pela falta de espaço na mídia. 
Comentou que a "operação Moeda Verde" da PF, que resultou na prisão e 
indiciamento  de  diversos  infratores  à  legislação  ambiental  (dentre  eles  o 
Prefeito, o Presidente da Câmara de Vereadores e outras autoridades públicas 
e  empresários  de  renome nacional),  inicialmente  dava  a  impressão de que 
geraria grandes avanços na proteção ambiental, mas que resultou no contrário. 
Hoje o governo do Estado divulga amplamente como opção de investimento 
em  SC  várias  ocupações  em  Áreas  Legalmente  Protegidas,  inclusive 
empreendimentos de empresas vinculadas a referida operação da PF.  Esta 
realidade  demonstra  literalmente  a  gravidade  da  situação,  onde  o  crime 
ambiental  é  amplamente  defendido  pelas  autoridades públicas  regionais  de 
primeiro escalão dominantes.
Manifestou que existe grave perseguição política com as pessoas que lideram 
movimentos contrários aos interesses do governo e do grande capital.
Relatou que, após a aprovação do Código, a FEEC procurou o Governo do 
Estado, na figura do Secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
para  conversar  sobre  possíveis  pontos  de  convergência.  Que  depois  deste 
encontro  a  FEEC  foi  convidada  a  participar  da  composição  do  Fórum 
Catarinense de Mudanças Climáticas -  FCMC, e regresso à composição do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONDEMA. Avalia que, se a visão 
continuar somente em ações de embate, será difícil viabilizar avanços no curto 
prazo em favor da melhoria na qualidade da gestão ambiental. Salienta que é 
necessário  haver  estratégias  inovadoras,  anti-populistas,  com  princípios  de 
horizontalidade  nas  relações  institucionais,  para  então  promover  o 
envolvimento  da  sociedade  e  gerar  a  consciência  coletiva  para  o 
enfrentamento.
Na questão de estratégias para se contrapor ao código aprovado e às pressões 
pela  mudança  nas  Leis  federal  considera  que  deve  ser  feita  uma  ação 
Nacional  integrada  com  movimentos  sociais  diversos,  artistas,  atletas, 
personalidades, pois neste meio há muitas pessoas sensíveis e dispostas a 
combater  os  problemas  do  retrocesso  na  proteção  ambiental,   e  que  é 
fundamental  a  ação  direta  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  liderando  esse 
processo de articulação institucional (dentro do Governo), e investindo recursos 
públicos massivos nesta ação. Devem ser envolvidos outros ministérios com o 
da cultura e esporte, saúde, educação o das forças armadas, inclusive com o 
aporte de recursos orçamentários para promover esta grande ação nacional. 
Que o trabalho de conscientização deve ser feito com nomes de peso na linha 
de frente.  Até  mesmos as  entidades religiosas devem ser  procuradas para 
formar uma grande aliança.

Tereza Barbosa afirmou que a mídia local é monopolizada pelo grupo RBS. 
Recentemente  foram  aprovadas  inúmeras  Pequenas  Centrais 
Hidroelétricas/PCHs. Há cerca de 200 PCHs em processo de licenciamento 
ambiental  e há uma fosfateira em Anitápolis que vai poluir as nascentes de 
vários  rios.  A  luta  é  tanta,  as  pessoas  são  voluntárias  e  ainda  acabam 
perseguidas como foi seu caso. Nesse momento de sua fala Tereza ficou muito 
emociocionada.  Posteriormente  comentou  que  ocorreu  com  o  Parque  do 
Tabuleiro é um dos exemplos mais claros do momento que estamos vivendo, 



referindo-se  ao  processo  de  reestruturação  do  parque  (mosaico)  com  a 
redução da área do mesmo e criação aleatória de APAs. 

Leonardo  Carvalho levantou  as  grandes  dificuldades  de  se  debater  com  o 
governo,  citando  como  exemplo  o  caso  do  Parque  Estadual  da  Serra  do 
Tabuleiro, neste caso a maior Unidade de Conservação de proteção à Mata 
Atlântica do Sul do País, que em março último foi retalhado em um mosaico de 
Áreas de Proteção Ambientais. Naquela oportunidade citou que, inclusive, foi 
desconsiderado todo o trabalho realizado durante quase 02 (dois) anos pelo 
Fórum Parlamentar Permanente do Parque Estadual  da Serra do Tabuleiro, 
instalado na ALESC, Fórum este que reunia, não só representantes do próprio 
Executivo  Estadual,  bem  como  representantes  do  Legislativo  Catarinense, 
FATMA  e  diversos  representantes  do  movimento  ambientalista  de  Santa 
Catarina  questionando se  podem existir  pontos  comuns  entre  o  movimento 
ambientalista  e  o  atual  governo do estado,  haja  vista  o  Executivo  Estadual 
considerar a questão ambiental como um fator que impede o desenvolvimento 
econômico de Santa Catarina.

Guilherme Gomes relatou sobre o movimento dos estudantes contra o código 
que envolve estudantes de diversos cursos. Fez um breve histórico colocando 
da manifestação realizada contra o projeto de lei. Após a aprovação do código 
na assembléia os estudantes buscaram conversar com diversos professores, 
mas não havia uma opinião estruturada sobre o código: na maioria dos casos 
os  professores  inclusive  não  tinham  opinião  sobre  o  tema.  Conseguiram 
espaço  para  conversar  com  o  Presidente  da  Assembléia  Legislativa,  Dep. 
Jorginho Mello e mostraram sua preocupação com o texto aprovado. Para a 
surpresa  do  grupo,  ao  ser  questionado  sobre  os  critérios  utilizados  para 
estabelecer parâmetros como a faixa de proteção dos rios,  o deputado revelou 
desconhecimento do texto aprovado e informou que a pessoa para contato era 
o sr. Enori Barbieri, assessor na ALESC,  que teria coordenado a discussão 
sobre o código. Os estudantes, então, resolveram realizar uma mesa redonda 
na  Engenharia  Sanitária  e  convidaram  o  sr.  Barbieri,  assim  como  o  Prof. 
Ademir  Reis,  que  havia  participado  das  discussões  técnicas  durante  a 
elaboração do código. Também foram convidados Carlos Kreutz,  Diretor da 
Epagri, que foi Diretor-Geral da FATMA durante todo o processo de discussão 
e envio do texto para a assembléia. Também participou da mesa o advogado e 
Prof.  Nicolau  Cardoso  Neto, representante  do  Movimento  pelo  Código 
Ambiental Legal/MOVICAL. Os alunos presentes no debate acabaram ficando 
estarrecidos  com a  posição  manifestada  pelo  representante  da  Assembléia 
Legislativa,  Sr.  Barbieri. Ele  colocou  que  os  pequenos  agricultores  foram 
“usados” para viabilizar a aprovação do projeto de lei: foi utilizada a justificativa 
que o código iria ser benéfico para os pequenos produtores e lançou-se mão 
de qualquer forma para viabilizar isso, inclusive dificultando manifestação de 
agricultores  contrários  à  idéia  e  transportando  pessoas  para  participar  da 
manifestação  em  favor  do  código  no  dia  da  votação  na  Assembléia.  Isso 
representou um “choque de realidade” para os alunos presentes no debate que 
ficaram revoltados. A impressáo que o Barbieri desejou passar foi de que “tudo 
funciona assim e vocês tratem de se acostumar com as regras do mundo”. 
Lamentou não terem filmadora para gravar  tal  depoimento.  Encerrando sua 
fala, Guilherme comentou que tiveram contato com a Procuradora da República 



Analúcia Hartmann e o Promotor Público Luiz Eduardo Souto. Disse sentir que 
os estudantes estão bastante abertos a apoiar ações voltadas à contestar as 
alterações na legislação ambiental.

Leonardo comentou que os últimos superintendentes da FATMA, neste caso o 
órgão Estadual responsável pela questão ambiental em Santa Catarina, eram 
sem exceção oriundos do órgão de fomento agropecuário do Estado (EPAGRI), 
aparentemente  nomeados pelo  governador  com o intuito  de  produzir  ações 
voltadas a beneficiar o setor produtivo. Citou ainda a ocorrência de 02 (duas) 
ações  da  Polícia  Federal  que  justamente  tinham  como  objetivo  apurar 
irregularidades  na  emissão  de  licenças  ambientais  a  diversos 
empreendimentos  no  Estado,  nas  quais  técnicos  da  FATMA  estavam 
envolvidos,  neste  caso  a  operação  Moeda  Verde  e  a  operação  Dríade, 
informação esta confirmada pela maioria dos presentes, observando que em 
uma  destas  operações,  neste  caso  a  operação  Dríade,  um  daqueles 
superintendentes havia sido flagrado pela Polícia Federal com US$ 80.000,00 
(Oitenta mil Dólares) no cofre do gabinete da direção geral da FATMA, sem o 
mesmo pudesse comprovar ou explicar a origem de tal quantia. Citou ainda a 
preocupação com a isenção do procedimento de licenciamento a ser adotado 
pela  FATMA quando  da análise  de  um empreendimento  que um grupo  de 
investidores espanhóis pretende instalar próximo à Área de Proteção Ambiental 
de Anhatomirim no município de Governador Celso Ramos, visto que a equipe 
de técnicos da FATMA responsável por tal licenciamento foi convidada pelos 
empreendedores a irem à Espanha, neste caso pagos com dinheiro do Estado 
somente  para  conhecer  como  ficará  o  referido  projeto  visitando 
empreendimentos similares já instalados naquele País. O problema, conforme 
citado  por  outro  participante  é  que  a  referida  empresa  empreendedora 
espanhola  responde  processos  em  seu  país  de  origem  por  fraudes  e 
problemas ambientais.

Nodari apresentou as seguintes propostas:
1. Socializar as informações como a dos escândalos na FATMA;
2. Reunir  um  grupo  para  discutir  o  Código  Ambiental  Estadual  com  o 

objetivo  de  produzir  um  documento  para  servir  de  base  para  os 
seminários bem como nas ações e/ou “amicus curiae”

3. Estabelecer  um  grupo  para  atuar  na  ADIN  do  código  e  outro  para 
estruturar uma ação nacional.

Gert Schinke informou que, assim como no caso aqui relatado com a Tereza, 
também foi perseguido politicamente tendo sido demitido do emprego público 
no  qual  entrou  por  concurso  em função de sua participação no movimento 
ecológico principalmente  na  questão do  Plano Diretor  de  Florianópolis.  Fez 
uma reflexão onde concluiu que será necessário uma ação nacional para evitar 
que as alterações sejam aprovadas facilmente.  Santa Catarina serviu  como 
referência  nacional,  como balão de ensaio para desencadear  uma onde de 
reforma completa na legislação nacional.  Destacou que a estratégia de fazer 
um código é lógica para fragilizar a legislação. Um código atua “no atacado”, é 
generalista,  agrupa  dentro  de  si  várias  questões,  e,  por  conseqüência,  de 
aplicação mais frágil. Difere muito das leis que são mais detalhadas. Portanto, 
a dimensão da nossa bandeira deve ser nacional, mas respaldada por fortes 



articulações estaduais. Os ruralistas e as forças mais atrasadas são maioria no 
congresso, portanto, não temos a menor possibilidade de vencê-los pelo voto 
no  Congresso  onde  tem  absoluta  hegemonia  política,  vide  os  exemplos 
recentes. É necessário se estabelecer uma boa estratégia política: precisamos 
achar  “padrinhos”  para  fazer  um  projeto  de  lei  que  faça  modificações 
específicas na Lei e não “por atacado” como acontece na proposta do código. 
Em  relação  à  proposta  defendida  pelo  Coordenador  da  FEEC,  Alexandre 
Lemos, ao final da sua fala, manifestou-se frontalmente contrário à visão de 
que o MMA e/ou outros órgãos do governo federal devem liderar o movimento 
contra as alterações das normas ambientais, pois entende que esse papel não 
cabe  aos  órgãos  públicos  e  sim  à  sociedade  civil  organizada, no  que  foi 
apoiado por vários presentes.

Eduardo  Amaral concordou  com  o  posicionamento  de  Gert  com  relação  à 
liderança do movimento e comentou que, no seu entendimento, a maior parte 
do governo está rumando no sentido de apoiar as mudanças propostas pelos 
ruralistas.  Comentou ainda  que  é  necessário  buscar  questões  que  possam 
atrair  a  mídia  como  o  que  aconteceu  quando  se  falou  que  os  produtores 
orgânicos estavam contra o código: isso possibilitou entrevistas no Bom Dia SC 
e  Conversas  Cruzadas,  além  de  entrevistas  e  comentários  na  CBN  (Ana 
Amélia Lemos) e pequenas informações no DC. Igualmente a estratégia de 
Samantha  Buglione  de  apresentar  denúncia  nas  cortes  internacionais  abriu 
espaço no Bom Dia SC. Outro importante posicionamento foi o dos pescadores 
de Laguna, contrários ao código, que  também permitiu espaço no Bom Dia 
SC. Também comentou que, segundo informações do Delegado do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário/MDA em Santa Catarina, há alguns sindicatos da 
base  da  FETAESC  contrários  ao  código,  assim  como  a  FETRAF/Sul  e  a 
CONTAG. Haverá reunião no MDA na segunda feira com sindicatos e várias 
entidades e a partir das 11:30 hs haverá espaço para apresentar a proposta de 
um movimento de resistência para os presentes.

Leonardo comentou que o código ambiental catarinense foi um piloto para a 
alteração  do  Código  Florestal  e  demais  legislações  como a  Lei  de  Crimes 
Ambientais. Citou como exemplo uma das desculpas utilizadas pelo Executivo 
Estadual visando a criação de um código ambiental estadual, que foi a alegada 
a necessidade de se fazer um compêndio da legislação Federal e Estadual 
visando dar uma maior transparência e segurança jurídica ao empreendedor 
quando do licenciamento de questões ambientais, tendo em vista a enorme 
gama de dispositivos legais que versam sobre tal assunto. Citou ainda que a 
articulação  em nível  nacional  deve  ser  feita  o  mais  rápido  possível  para  a 
questão  da  proteção  ao  meio  ambiente  não  ser  atropelada  no  Congresso 
Nacional, observando ser no mínimo obrigatória a participação do movimento 
ambientalista catarinense em tal articulação, até mesmo pela experiência que 
tal movimento já detêm, visto que o processo de alteração do Código Florestal 
foi gestado e urdido em Santa Catarina através do trâmite do Código Ambiental 
de Santa Catarina. 

Angela Liuti colocou que há produtores orgânicos defendendo a Lei,  o  que 
Eduardo  concordou.  Ela  considera  que  esses  produtores  devem  ser 
esclarecidos o quanto antes. Comentou ainda que está programado um evento 



no curso de arquitetura, com o apoio do Instituto dos Arquitetos do Brasil e a 
pós-graduação  em arquitetura  da  UFSC,  onde  vão  dar  fôlego  à  propostas 
perigosas  oriundas  do Congresso  Mundial  de  Turismo/WTTC,  realizado em 
Florianópolis.

Wigold informou que a forma encontrada de apoiar o movimento de resistência 
em formação foi viabilizar a vinda do Márcio Santili para SC. Informou que há 
diversos municípios que não estão defendendo a aplicação do código estadual. 
Ao  contrário:  prefeitos  procuraram  o  MMA  para  celebrar  convênio  com  as 
prefeituras do Alto Vale do Itajaí para viabilizar a delimitação da reserva legal 
nas propriedades rurais. São 28 prefeituras da Associação dos Municípios do 
Alto  Vale  do  Itajaí/AMAVI  envolvendo  25.000  propriedades  rurais.  Segundo 
informações dos  prefeitos,  80% dos produtores  tem floresta  suficiente  para 
regularizar a reserva legal e as APPs. Comentou que foi  feito levantamento 
com base em análises de satélite no município de Agronômica, que é o lugar 
com maior produtividade do cultivo de arroz do mundo e esta análise revelou 
que  apenas  5,6%  das  lavouras  de  arroz  estão  em  áreas  de  preservação 
permanente. Isso é uma clara demonstração de que é plenamente possível 
produzir com a legislação ambiental vigente.

Hélio Carvalho Filho comentou que grande parte das conquistas do movimento 
ambientalista  dos  últimos  20  anos  estão  sendo  colocadas  em  xeque.  A 
modificação das faixas de mata ciliar foram muito interessante para as grandes 
empresas. Considera fundamental que se montem diversos grupos estaduais 
para organizar o movimento de resistência.

Gert, em proposta de encaminhamento para ser retomada na próxima reunião, 
ressaltou a necessidade de se produzir uma grande aliança nacional para fazer 
um  contraponto  ao  processo  de  mudança  em  curso,  agrupando  os  mais 
diversos setores da sociedade em torno de uma forte bandeira unificada de 
luta.

Leonardo entende como fundamental a realização dos seminários estaduais 
nas universidades e de um grande fórum, visando não só articular o movimento 
ambientalista  a  nível  nacional,  mas  também  identificar  todos  os  atores 
possíveis em tal questão, que atualmente se encontram dispersos e isolados, 
objetivando  criar  e  articular  efetivamente  um  movimento  ambientalista 
realmente coeso no sentido de apoiar e fomentar ações de contraponto ao 
movimento que tenta alterar o Código Florestal, lembrando entretanto que isso 
deve ser realizado o quanto antes.

Encaminhamentos:

1. Congregar todas as análises feitas sobre o código ambiental estadual e 
da proposta do Dep. Colatto – código ambiental nacional;

2. Preparar  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade/ADIN  e  mapear 
entidades  que  possam  entrar.  Fazer  amicus  curiae nas  ADINs  que 
surgirem;



3. Saber mais detalhes da ADIN do MPF com a Dra. Alanúcia Hartmann e 
Dr.  Darlan  Dias  (Procurador  da  República  em  Criciúma)  que 
subscreveram a ação de inconstitucionalidade;

4. Realização dos seminários regionais nas universidades dentro de um 
processo  de  aglutinação  de  diversos  representantes  da  sociedade  – 
“aliança social contra às mudanças na legislação ambiental”

Márcio comentou que poderia buscar o apoio de empresários de âmbito 
nacional para viabilizar a vinda de uma personalidade nacional para algum 
dos seminários, o que foi muito bem recebido pelos presentes.

Ficou marcado a data de 24/06 (quarta-feira) a partir das 10:00hs para a 
próxima  reunião.  O  local  será  no  campus  da  UFSC  em  sala  a  ser 
comunicada posteriormente.

Era o que tinha a relatar.

Florianópolis, 20/06/2009

Eduardo Antônio Ribas Amaral


