
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeremos à Vossa Excelência, Vereador Presidente da Câmara Municipal, ouvido

o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado apelo ao

Governador do Estado de Pernambuco, Excelentíssimo Sr. Paulo Henrique Saraiva

Câmara e ao Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Sr. José

Antônio Bertotti a fim de que restabeleça a competência do licenciamento ambiental de

poços de abastecimento à Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, restaurando a

revogada Tabela 11 do Anexo I da Lei Estadual nº 14.249/2010.

JUSTIFICATIVA

A Agência Estadual de Meio Ambiente sugeriu ao Governo de Pernambuco

alteração no item 11.3 da Tabela 11 constante no Anexo I da Lei Estadual nº 14.249/20101,

que regulamenta as atribuições da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). A alteração

tinha por objetivo uma melhor compreensão do texto legal, retirando da tabela o item que

discriminava as isenções da taxa de licenciamento ambiental de poços perfurados em

cristalinos na região do Semiárido e realocando no art. 29 da Lei nº 14.249/2010 das isenções

à taxa de licenciamento ambiental.

No entanto, foi encaminhado pelo Governo de Pernambuco projeto de lei em que se

previu a supressão de toda a Tabela 11 do Anexo I, e não só da observação constante no item

11.3. Assim, com a aprovação da Lei nº 16.7842, de 23 de dezembro de 2019, foi retirado da
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CPRH a autoridade de licenciamento ambiental sobre os poços de abastecimento e

impossibilitando qualquer tipo de fiscalização sobre as perfurações.

A Chefia de Gabinete da Diretoria da Presidência da CPRH questionou a

Coordenadoria Jurídica daquele órgão ambiental sobre as repercussões da Lei Estadual

16.784/2019, que promoveu alterações da Lei Estadual 14.249/2010. Na ocasião foi exarada

Cota CJU n. 44/2020 (7064216), nestes termos:

(...) a despeito de subsistir a previsão legal de licenciamento ambiental da
utilização de recursos hídricos, nos termos do §1º do Art.7º e Art. 39, II, da
Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual 11.426/1997), bem
como nos artigos 13 e 19 da Lei Estadual 11.427/1997(Dispõe sobre a
conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado de Pernambuco e
dá outras providências), a supressão da tabela 11.3 do anexo I da Lei
Estadual 14.249/2010 faz desaparecer a imprescindível previsão de tipologia
para fins de enquadramento do respectivo porte e potencial poluidor,
indispensáveis ao licenciamento ambiental, impossibilitando assim o que se
proceda ao licenciamento ambiental, bem como cobrar a respectiva taxa de
licenciamento, que nos termos do Art.13 acima mencionado deve ser
oneroso. (...)

Diante disso, verifica-se que, após a supressão de toda a Tabela 11 do Anexo I da

Lei Estadual nº 14.249/2010 pela Lei nº 16.784/2019, o CPRH entendeu que não lhe é

possível mais perpetrar o licenciamento ambiental de poços, em virtude da supressão de

importante instrumento para tal ocorrência.

Sabe-se que o meio ambiente, quando prejudicado e conforme a gravidade do

problema, corre o risco de ver-se destruído irreversivelmente. Em muitas situações, não se

pode prever a reação da natureza face aos acontecimentos e, portanto, não se pode esperar

que o dano ocorra e seja irreversível para que providências sejam tomadas.

Em se tratando de atividade efetiva ou potencialmente poluidora, a lei estabeleceu

para a sua instalação a obrigatoriedade de prévio licenciamento, independentemente de outras

licenças exigíveis, conforme art. 10 da Lei nº 6.938/1981.

O não licenciamento dos poços de abastecimento de Pernambuco vai de encontro ao

artigo 188 da CR e ao dever de proteção suficiente a bens jurídicos da máxima importância.



A Constituição brasileira, em seu art. 225, estatui que todos têm direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado. A Lei Estadual nº 16.784/2019 tem o condão de violar

tal mandamento, uma vez que prejudicou sobremaneira a atuação do órgão responsável pelo

licenciamento ambiental.

Considerando o grande volume de poços já perfurados e os que porventura o serão

em razão da revogação da referida Tabela, não há dúvidas a respeito dos possíveis fortes

impactos da Lei Estadual nº 16.784/2019 em relação à contaminação dos aquíferos e

superexploração das reservas que são as águas subterrâneas.

Diante de todo o exposto, necessária a remessa do presente apelo ao Governador

do Estado de Pernambuco, Excelentíssimo Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara e ao

Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Sr. José Antônio

Bertotti, que pelas vias adequadas, restabeleça a competência do licenciamento ambiental

de poços de abastecimento à Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, restaurando

a revogada Tabela 11 do Anexo I da Lei Estadual nº 14.249/2010.

Gabinete da Câmara Municipal do Recife, 14 de março de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora
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