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Com fulcro no art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o soberano plenário, que determine a convocação de Audiência Pública, a ser realizada no dia 08 de
Maio de 2017, às 09:00 no Plenário da Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, com a
finalidade de debater o PARQUE ESTADUAL SERRA DE RICARDO FRANCO.

Esta audiência contará com a presença dos senhores Deputados Estaduais, devendo ser convidados o
Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, Secretário de
Estado de Meio Ambiente (SEMA), Secretário de Estado das Cidades (SECID), Secretário de
Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretário Adjunto de Turismo, Secretário de Estado de Infra
Estrutura (SINFRA), Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE), Companhia
Mato-grossense de Mineração (METAMAT), Associações de Guia de Turismo, Sindicato de Guia de Turismo,
Agências de Turismo, Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA-MT), Procuradoria Geral do Estado (PGE), Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), Ministério Público Federal (MPF), Instituto
de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA), Procurador de Justiça Especializado em Defesa
Ambiental e da Ordem Urbanística de Mato Grosso e Organizações Não Governamentais voltadas para o
meio ambiente.
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JUSTIFICATIVA

O município de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste da capital) abriga a unidade de
conservação estadual com maior potencial turístico de Mato Grosso: o Parque Estadual Serra de Ricardo
Franco.

São 158,6 mil hectares de extensão contendo em seu interior centenas de cachoeiras, piscinas cristalinas,
vales e uma vegetação que reúne floresta Amazônica, o Cerrado e Pantanal, com espécies únicas de fauna
e flora, algumas ainda desconhecidas da ciência. Também fica nele a cachoeira do Jatobá, a maior do
Estado, com 248 metros de queda.

O Parque Serra de Ricardo Franco é uma unidade de conservação que pertence ao grupo de proteção
integral, ou seja, no espaço pode ser feito apenas o uso indireto com ações de turismo ecológico, com
passeios, trilhas e educação ambiental.

Atualmente, Mato Grosso possui 56% dos seus parques estaduais com plano de manejo, enquanto a média
nacional é de 13%. Com mais essa iniciativa da Sema, 100% deles terão meios de implementar ações para
concretizar o uso público desses espaços. Com isso poderão serem abertos à população, oferecendo mais
opções de lazer e renda.

Hoje, o parque tem uso restrito ao circuito de trilhas da Cachoeira dos Namorados, um espaço que será
revitalizado pela atual gestão por ser muito utilizado com opção de lazer pelos moradores da região.

O destaque dessa área é pelas suas características únicas, que reúne 174 espécies de peixes, entre eles,
tucunaré, matrinchã e jaú. Entre os mamíferos é possível destacar macacos, onça-pintada, anta, lontra,
tamanduás, além de inúmeras variedades de anfíbios, répteis e aves, como emas e gaviões.

A unidade de conservação foi criada pelo Decreto nº 1.796, de 4 de novembro de 1997, época em que já
havia posseiros residindo o local. Mas, ao longo dos anos diversas pessoas promoveram grilagem nessa
área pública. Para dar resposta a esta situação, a Sema iniciou, desde outubro de 2015, ações de
levantamento e atualização das ocupações no interior da unidade para identificar quais estão dentro da
legalidade. Desde que foi deflagrada a operação encontrou diversos crimes ambientais, totalizando multas
que ultrapassam R$ 800 mil.

são 35 propriedades legais já identificadas, que serão cadastradas para viabilizar os processos de
compensação de reserva legal de áreas degradadas por meio do Programa de Regularização Ambiental
(PRA). A Sema criará uma base de dados com esse cadastro de moradores que estão no parque antes de
sua criação e que possuem documento de posse. Depois, essas pessoas terão duas alternativas: vender a
propriedade para o Estado, que irá indenizá-las, ou para outros proprietários rurais de Mato Grosso que
necessitem de áreas de reserva legal para compensar a área degradada. Essa operação tem apoio do
programa do governo federal Áreas Protegidas da Amazônia Legal (Arpa), de promoção do desenvolvimento
sustentável de unidades de conservação e segue a orientação do Acordão n° 5.644/2013 do Tribunal de
Contas do Estado (TCE-MT).
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