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Autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de
Mato  Grosso  a  associar-se  à  Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul
visando à criação do Parlamento do Pantanal –
PARLAPAN, e dá outras providências

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Autorizar a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a associar-se à Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso do Sul visando à criação do Parlamento do Pantanal – PARLAPAN.

Parágrafo único. O PARLAPAN terá por finalidade precípua a criação, a fiscalização e controle de ações que
envolvam a preservação e desenvolvimento sustentável da Reserva do Bioma do Pantanal.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à conta de dotação orçamentária
própria, suplementada se necessário.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Deduzo o projeto de resolução em mãos objetivando a criação de mais um canal de diálogo direto entre as
duas unidades da Federação brasileira (MT e MS) onde se situa o bioma pantaneiro.

Como bem se sabe, o Pantanal tem cerca de 200.000 km2 (duzentos mil quilômetros quadrados), abrangendo
também áreas situadas na Bolívia e no Paraguai. Em função de sua diversidade ecológica única, no ano de
2000, o Pantanal recebeu da UNESCO o título de “Reserva da Biosfera”.

Como bem se vê, a importância do referido e singular bioma dispensa maiores comentários, visto que,
inclusive, reconhecida pela Carta Magna de 1988.

Ocorre que no mês de junho de 2016, o aludido título concedido pela UNESCO fora ameaçado ante o cenário
de degradação[1] constatado naquele bioma, não sendo a titulação internacional retirada em razão de rápida
intervenção orquestrada pelo Comitê Internacional de Aconselhamento das Reservas da Biosfera (IACBR) em
conjunto com o Comitê Executivo da Reserva da Biosfera do Pantanal e o Ministério do Meio Ambiente, os
quais formularam um plano de ação emergencial à época.

Nesse diapasão, entendo que a permanência do Pantanal como Reserva da Biosfera é uma conquista que não
pode retroceder, devendo todas as partes interessadas, principalmente o Poder Público, somar esforços para
tal desiderato, máxime considerando que a preservação ambiental traz benefícios a todos, além de ser direito
fundamental da pessoa humana.

Diante desse quadro, o Poder Executivo estadual assinou em conjunto com o Executivo Sul-mato-grossense
no dia 15/10/2016 a “Carta de Caiman” (vide cópia anexa) com o escopo de estabelecer políticas comuns de
preservação do Pantanal.

Com efeito, chegou a hora do Parlamento também se envolver nesta luta, nos moldes do ora proposto e a
exemplo do que já ocorre com o Parlamento Amazônico.

Nesse sentido, a união de parlamentos para o fim aqui vindicado poderá resultar na confecção de legislações
específicas e políticas públicas a fim de proteger melhor o nosso bioma, além, claro, de formular propostas que
melhor atendam as peculiaridades da fauna e flora locais.

Desta feita, dada a importância da matéria é que encaminho esta proposição aos Nobres Pares desta Casa de
Leis, esperando contar com o apoio de todos para a sua aprovação.

 

[1] Expansão agropecuária e da atividade garimpo, desbarrancamento e compactação das margens dos rios,
etc. 
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