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Confere  ao  Município  de  Chapada  dos
Guimarães,  o  título  de  Capital  estadual  da
Geodiversidade.

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

Art. 1º Fica criado o título de Capital estadual da Geodiversidade.

Parágrafo único para efeito desta lei entende-se por Geodiversidade os elementos Paleontológico,
Mineralógico, Petrológico, Estratigráfico, Tectónico, Geomorfológico e espeleológico de alto valor panorâmico,
cultural ou recreativo

Art. 2º É conferido ao Município de Chapada dos Guimarães, o título de Capital estadual da geodiversidade.

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

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO a criação do programa Geoparque Globais, em 17 de novembro de 2015, ratificado pelos
195 Estados membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), durante a 38ª Conferência Geral da Organização.

CONSIDERANDO que o Brasil é um país membro da UNESCO.

CONSIDERANDO o conceito expresso pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura, que estabelece os Geoparques Globais da UNESCO como áreas geográficas únicas, onde os
sítios e paisagens de importância geológica internacional são gerenciados com um conceito holístico de
proteção, educação e desenvolvimento sustentável.

CONSIDERANDO as metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

CONSIDERANDO a abordagem ascendente de combinar a conservação com o desenvolvimento sustentável,
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ao mesmo tempo em que envolve as comunidades locais, está se tornando cada vez mais popular.

CONSIDERANDO o trabalho elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil que propôs a criação do
Geoparque de Chapada dos Guimarães.

CONSIDERANDO a necessidade de criação ações especificas de fortalecimento do turismo sustentável.

CONSIDERANDO o ATO Nº 013/17 do PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, que criou a Câmara Setorial Temática com o objetivo de estudar e discutir a criação do
geoparque de Chapada dos Guimarães, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual
período.

CONSIDERANDO as duas audiências públicas realizadas para discutir a proposta do geoparque de
Chapada dos Guimarães.

CONSIDERANDO as discussões desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho criado em 2016 após uma reunião
realizada em Chapada dos Guimarães para debater sobre a proposta do Geoparque de Chapada dos
Guimarães.

CONSIDERANDO as discussões realizadas durante as sete reuniões desenvolvidos pela Câmara Setorial
Temática Criada para debater a proposta do Geoparque de Chapada dos Guimarães.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Abril de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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