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ASSUNTO: MOçÃO DE REPÚDlO AO INSTITUTO DE PROTEÇAO AMBIENTAL

DO AMAZONAS - IPAAM, ATRAVÉS DE SUA TITULAR - ANA ALEIXO, PELOS

ENTRAVES CAUSADOS NA RECUPERAÇÃO DA BR 3Ig, BËM COMO À

ECONOM IA DO ESTADO DO AMAZONAS POR NÃO PRIORIZAR A

LIBERAçÃO DE PROJETOS QUE DEPENDEM DO LICENCIAMENTO

AMBIENTAL.
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Senhor Presidente,
Senhores Deputados,
Senhora Deputada:
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O país passa por uma grave crise econômica que tem afetado aos Estados

e mun¡cípios do Brasil com reflexo direto na geração de enrprego e renda'

São inúmeros os exemplos a citar como os dos Estados do Rlo Grande do

Sul e Rio de Janeiro que já parcelam salários de seus servidrf,res.

Recentemente o Brasil se vê rebaixado no IDH atrás de países como o

Sirilanka e a Venezuela e sob a ameaça iminente do rebaixamento de sua ,

nota perante mais uma agencia de qualificação o qr-le resultará na perca

do crédito de bom pagador e a saída de investimentos estrangeiros

piorando a crise.

O agronegócio é a sustentação do PIB brasileiro e os Estados do Pará e

Mato Grosso, fóram os únicos a crescimento na produção, o que

comprova a vocação do Brasil e para a da do crescimento

economlco
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ASSEMBLEIA LEGISLAT¡VA DO ESTADO DO AMA.ZONAS

As perversas leis ambientais aliadas a uma gama de áreas consideradas

como de Proteção Ambiental inviabilizam a maioria dos negócios na

Amazônia, e agora com a nova Diretoria do IPAAM tornou-se
praticamente impossível conseguir uma licença ambiental neste órgão que

entrava ainda mais a economia amazonense.

São milhares de produtores rurais que se veem praticamente perseguidos

pelo órgão ambiental do Amazonas que se transformou enì uma indústria

de multas que amedronta e espanta os investidores.

Nem mesmo aS Leis recentemente aprovadaS por esta Casa são

respeitadas pelo IPAAM o exemplo é a lei de reaproveitamento de

resíduos florestais e a lei de aproveitamento de APP para piscicultura (Lei

Federal) apenas para citar exemplos.

Entretanto, o ponto mais grave do descompromisso da Pnesidente do

IPAAM com a economia e o desenvolvimento do Amazonas é a negação

em conceder ou renovar licença ambiental para que o DENIT reinicie as

obras de recuperação da BR 31-9.

O DENIT solicitou em abril deste ano a renovação da IAU 422/2014 que

tinha prazo de vencimento em agosto, o IPAAM negou e por força desta

negativa o Ministério Público Federal requereu o embargo da obra.

A imprensa noticiou fartamente o imbróglio que envolve a BR 319, o

Congresso Nacional se manifestou, o Senado realizou Audiência Pública,

foi realizada a expedição em prol da BR 319 que se encerrou nesta Casa

com outra audiência.

Estas medidas serviram de motivação para a decisão do Presidente do
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Tal decisão foi amplamente comemorada pois acreditávamos que as obras

seriam reiniciadas, entretanto, fomos decepcionados pois o IPAAM tem se

negado a conceder nova licença e renovar a licença anteriormente

concedida por ele - IPAAM.

Após a decisão da justiça o DENIT reiterou o pedido para que o lPAAfVl

renove a licença o que tem sido negado sob a alegação ridícula de que:

L- "não ser da competência do IPAAM renovar a licença"

2- Segundo nota publicada na imprensa - " o IPAAM está obedecendo

recomendação do IBAMA e da Justiça Federal que proibiu o órgão

de conceder nova licença ou autorizar quaisquer atividades na BR

3!g " - isso é inadmissível será que o IPAAM não tem setor jurídico?

A decisão do Desembargador Federal já suspendeu todas estas

alegaçöes.
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O fato é que até a presente data o IPAAM não concede a licença e

informou ao Superintendente Regional do DENIT - Engenheiro FABIO

PORTO GALVÃO que não vai conceder a licença nem a renovação e o pior

- pasmem os Senhores: a Presidente do IPAAM se necusa receber os

representantes do DENIT demonstrando total descaso e falta de respeito

com uma obra vital para o desenvolvimento e economia do Amazonas.

Face ao exposto requeremos o envio de MOçÃO Of REPUDIO ao IPAAM

através de sua Presidente ANA ALEIXO PELOS ENTRAVES CAUSADOS NA

RECUnERAçÃO DA BR 319, BEM COMO À TCOTOMIA DO ESTADO DO

AMAZONAS POR NÃO PRIORIZAR A LIBERAçÃO DE PROJETOS QUE

DEPENDEM DO LICENCIAMENTO A BIENTAL
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Requeremos ainda que da decisão desta Casa seja dado conhecimento ao

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado para que tonre providencias

no sentido de determinar ao IPAAM a imediata concessão da licença para

o reinicio das obras de manutenção da BR 31-9, cópia para a Presidente do

IPAAM e ao DENIT.

Plenário da Assembleia Legislativa em Manaus, 16 de Dezembro de 2015
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