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             A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

 

             

     Art. 1º Fica modificado o art.24-E da Lei Complementar nº 587 de 18 de janeiro de 2017, passando a
vigorar com a seguinte redação:

 

         “Art. 24-E No licenciamento ambiental de atividades, obras e empreendimentos relacionados à
produção de álcool e açúcar, sujeitos à obtenção da Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença
de Operação - LO, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), ficam
dispensadas de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, a construção, a reforma ou
a ampliação de edificação, a modificação, a substituição de equipamento ou a ampliação da atividade de
produção de açúcar ou de álcool, desde que essas alternativas impliquem uma capacidade de moagem
inferior a 200.000 (duzentas mil) toneladas/ano de cana de açúcar, milho e matérias-primas que produzam
álcool e açúcar, a serem definidos em regulamento específico pelo órgão ambiental competente.”

 

 

 



 

 

                 Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.  

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Março de 2017

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

                    A proposta de alteração do artigo 24-E da LC nº 587/2017  visa garantir que estejam incluídas a
construção, além da reforma e da ampliação na regra contida das indústrias de produção de álcool que não
tenham como o insumo apenas a cana-de-açúcar para que sejam dispensadas de EIA/RIMA.

                    Estas, portanto, são as razões que me conduzem a submeter o presente projeto de lei
complementar à apreciação deste Parlamento, contando, como de costume, com a colaboração de Vossas
Excelências para a aprovação desta proposição.
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