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Senhor Ministro, 

Levamos ao conhecimento de Vossa 

Excelência que nos foi enviado pelo Excelentíssimo Senhor 

( Deputado Federal Paulo Bornhausen, eleito pelo Estado de Santa 

Catarina, Ofício solicitando nosso apoio à proposta de 

alteração do Decreto-Lei 750/93, que estabeleceu normas para 

a exploração da vegetação da Mata Atlântica, através da edição 

um novo Decreto, cuja minuta foi elaborada por comissão cornpo~ 

ta por representantes de órgãos públicos, sindicatos patronais 

e sindicatos de trabalhadores daquele Estado. 

Os argumentos através dos quais 

é justificada a alteração do Decreto-Lei em vigor, fundamentam- 

e se basicamente na opinião de que ele é inconstitucional e 

abusivamente restrito, quase que paralisando as atividades 

sociais e econômicas da região abrangida. Propõe então, através 

da nova minuta elaborada, um abrandamento dos impeditivos hoje 

existentes para o uso da vegetação da Mata Atlântica. 

Gostaríamos ainda de informar 

Vossa Excelência que submetemos a minuta recebida à análise 

dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, que 

apontou as consequências que as alterações propostas trariam 

a este Estado, todas desfavoráveis. A partir de tal análise, 

enviamos Ofício ao Exce~entíssimo Deputado, manifestando pos_!. 

ção contrária à alteração proposta. D~stacamos, fundamentalrnen 
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te, o longo e amplo processo de discussão do texto do Decreto 

Lei 750/93, promovido pelo CONAMA, antes de se chegar à sua 

versão final. Além disso, afirmamos ter certeza de que a flexi 

bilidade de tal decreto vem sendo garantida através de 

e- Portarias debatidas no CONAMA, detalhando suas cláusulas de 

acordo com as particularidades de cada Estado. 

Aproveitando o ensejo, ao mesmo 

tempo em que colocamos a Secretaria do Meio Ambiente de São 

Paulo à disposição para todo e qualquer detalhamento mais 

minucioso que seja necessário, apresentamos à Vossa Excelência 

nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

e 
MÃRIO COVAS 

Governador do Estado 

A Sua Excelência o Senhor 

Doutor GUSTAVO KRAUSE 

Digníssimo Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 

e da· Amazônia Legal 

BRAS1LIA - DF 
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GOVERNADOR COVAS DEFENDE DECRETO 750 

O gcvemadcr M:ãrk, Covas r~H1n lfesccu-se cüotnil'io a ah~ração do decreto 
federal 750/93 ~ que regulamenta os ;iteRs de Mata Atlântica - proposta pelo 
dtputado federal p,)r Sanre Catarin«, Paulo Bcrahauseu. Em ofício ao ministro 
Gustavo Krause, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Loaal, 
o governador de São Pau lo disse que utna análise feita pela Secretaria do Meio 
Ambienté Aponta .rar~ conseqüênclas negativas pars o Estado. caso as a1teraçõAci An 
docrcio foSsem realizadas. 

Covas lembrou cm seu ofle io ao ministro que o 750; passou por um "longo 
e am.i,Jo nrr.-~t:,s() ~P. tf i$cn,~il". nrA!!'(·•1id·.~ r elo Coacrna ~ Conselho Naclonal de ,. . . .. ,. 

Meio Ambiente, antes d: se chegar à sua versão final". Quanto a proposta de 
flexibilidade do texto em vigor, Covas di? ºter certeza de qu~:. flexibilidade de tal 
decreto vem sendo ~~ranti('fn atrAv.;~ de Portarias deb~ti das no Conama, detalhâ'ndo , ..• 
$\tRS clf1.1sulns d, acordo com as partlcularidades de cada Estado ", 

e 1 •. -.},, " "( _jQ ,. f..,.,4,-, ,•, 1r.-•, ~!'\ ,,. ,•)p,,,;, ("~,'", -:, ,~ •• ,,.t..,•, ' ''"' a, • s I ,, ~ ., ovas . ,..,, ,.,.~ s J •1 ,, ri ., .,, - .. ~ . -··'· ~ ., ·~ ~ ,., •. .:." -> ••. : •. " "', th.l ai e pch.:1e~ 
L ' ] J. ' l, ,._ • <• • • .1 • d mo og1cs~~ ,1u-r- __ ;;i'.:l!!nm •;) p-:.,'.!~0 ·~~ \..I;: restou, quanuaace i:úUJH> menor o que 

1 ( . ., _J 1 • , ' , • ., • J qua quer m !'1mr, r~i:-1".lmenan:'.!~ pc;~f ·~.qHt::~,;};1us uc raarcrra , 6éutmt1r.c.a.o uma 
riqueza biológica fantástka. Quaud :·i fala dn _r:oucn que restou ,:, governador está se 
referindo aos 4% de Mar a.~ nanti~-;õ :;i:• t1::rritl,J io pui! 1.ieit~, outrora ocupado por mais 
de 80% dtu~ rico ecossistema . 
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tem permitido q_u~ ,. :.,par~t,) r>st~d,~~ ! v<,i if,dJ) o. prote<;5.:- da Mata Attdntica possa 
atender às suas atdbi.iiyõ@s. 

O documento enviado por Covos ao deputado por Santa Catarina destaca os 
ecmprcm jssos internae ionais do Brfl~dl com o propósito de preservação da Maia 
Atllntica e a determinaçâo constituclonal que a transforma em Patrimônio Nacio 
nal. O governador peuíista lembra o ••.st,1tuf.tt de Reserva da Biosfera do Sistema 
MAB~Unesco dado aos remanescentes dessa floresta nos 13 estados, inclusive o de 
Sant& Catarina, onde ela ainda existe. 

arquivo Covasmat 
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