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Altera dispositivo da Lei Complementar nº 233,
de 21 de dezembro de 2005.

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 alterado o caput do artigo 21 da Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA poderá autorizar a conversão florestal e/ou,
a exploração florestal em propriedades devidamente licenciadas, mediante apresentação de projeto,
acompanhado, obrigatoriamente, de um Diagnóstico Ambiental, sempre que o somatório da área a ser
explorada no projeto proposto com a área que já foi objeto de supressão vegetal ultrapassar a 2.000
ha (dois mil hectares).

(...).”

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

JUSTIFICATIVA

Mato Grosso é o terceiro maior estado do país, somando 903.202,446 km² de extensão territorial. Apresenta
a menor densidade demográfica entre os três estados que compõem o Centro-Oeste, e teve seu processo de
ocupação diferente dos ocorridos nas outras regiões do país, pois sua formação foi acompanhada por
transformações socioespaciais decorrentes, em parte, das atividades econômicas desenvolvidas na região,
em especial com a estratégia de modernização da atividade agropecuária.

Neste sentido, Mato Grosso possui especificidades não só pelo vasto espaço territorial, mas pelos aspectos
físicos e socioeconômicos. Considerado o “celeiro do mundo”, campeão na produção de soja, milho, algodão
e de rebanho bovino é, pois, um estado que precisa criar condições para dinamizar sua produção, em vista
do potencial que tem.

Neste sentido, propomos a modificação na Lei Complementar nº 233/05, que dispõe sobre a Política

1



Florestal do Estado de Mato Grosso, no que tange ao tamanho da área para autorização de desmatamento
e/ou exploração florestal, que passará de 1.000 ha (mil hectares) para 2.000 ha (dois mil hectares). A
alteração proposta não acarretará significativa mudança em termos percentuais, se comparada com o
tamanho total das áreas a serem exploradas. Deve-se considerar que Mato Grosso tem em seu espaço
propriedades com extensão territorial muito superior a de alguns dos demais estados brasileiros, situação
que leva a necessidade de mudança da delimitação do espaço a ser explorado para atender às suas
peculiaridades.

Com a mudança proposta, não se está excluindo a necessidade do EIA/RIMA, que continua obrigatório nos
casos em que o Diagnóstico Ambiental demonstre que o empreendimento, mesmo mediante a aplicação das
medidas mitigadoras elencadas no mesmo, não terá os efeitos de suas atividades reduzidas a níveis
aceitáveis.

Ademais, continuará cabendo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão colegiado do Sistema
Estadual de Meio Ambiente - SIMA, as atribuições de apreciação e deliberação sobre o licenciamento
ambiental de projetos públicos e ou privados que impliquem na realização do Estudo de Impacto Ambiental -
RIMA, bem como sobre a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

Outrossim, a competência legislativa em matéria ambiental é concorrente entre todos os entes federativos,
reservada a prevalência da União no que concerne aos aspectos de interesse nacional. No exercício da
competência estadual, é possível a competência legislativa para atender às suas peculiaridades, o que se
faz no presente caso, onde as particularidades exigem que o legislador estadual atue, de modo a contemplar
a realidade local.

Assim, apresento o projeto de lei na certeza do acolhimento pelos demais Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Abril de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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