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Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador Mauro Mendes com cópia a
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Meio Ambiente Mauren Lazzaretti, devendo o referido ser
respondido no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do  Art.  28 da Constituição Estadual ou, seja, disporem
das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos da Lei Federal nº
12.527/2011.

Diante do Decreto nº 337 de 23 de dezembro de 2019 que disciplina o procedimento de licenciamentoa.
ambiental para cultivo de espécies aquícolas alóctones, híbridas e exóticas no âmbito do Estado de Mato
Grosso, porque considerar a possibilidade de criação de espécies alóctones em bacias que não são suas?
Porque permitir a criação de híbridos de pintado da Amazônia? (Cachara com Jundiá da Amazônia) postob.
que são férteis e isso é um perigo, pois, mesmo que acidentalmente, escapar para a natureza, a fêmea
do híbrido consegue se reproduzir com macho de Jundiá Selvagem, nativo da Amazônia,  Leiarius
Marmoratus.
Houve estudos de campo de longa duração para saber das condições dos corpos de água dos trêsc.
grandes biomas do Estado de Mato Grosso?
Com reprodução reconhecida de três em três meses como estratégia de sobrevivência da espécie,d.
porque criar tilápia em tanques de rede?
Tanques de rede tem segurança para que jovens de tilápia não escapem para o ambiente?e.
Tanque de rede é tido na literatura como uma forma de povoar ambientes nativos com espécies exóticas?f.
Caso seja, mesmo como perigo dessa dispersão de tilápia nos ambientes naturais porque não permitir
sua criação somente em tanques escavados onde há maior segurança de controle?
Porque considerar a economia como somente uma direção, econometria, sem considerar a cadeia comog.
um todo, observando as múltiplas e importantes funções naturais dos sistemas nativos, megabiodiverso
para peixes nativos do Estado?
Não seria melhor e mais sustentável, pesquisas com as espécies nativas, abundantes na naturezah.
mato-grossense, para pisciculturas rentáveis e sustentáveis ecologicamente?
Os estudos e mecanismos já estudados para o sudeste brasileiro podem ajudar na implantação doi.
modelo de licenciamento pretendido no Decreto nº 337?
As regulamentações dos Estados de Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul servem para os ambientesj.
dos biomas do Estado de Mato Grosso?
Criar camarões no Estado de Mato Grosso é atividade recomendável econômica e ambiental?k.
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Com qual dos Ministérios Públicos foi feito um TAC? Qual o teor deste ou daquele MP? Independe de sel.
Federal ou Estadual, promotores envolvidos tomaram conhecimento de como o Decreto nº 337 foi editado?

JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio Constitucional da
Publicidade/Transparência e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37
da Constituição Federal de 1988.

Não são necessárias as criações de espécies alóctones nas bacias do Mato Grosso, em cada uma das três
bacias há espécies de peixes com importância comercial, tem densidade ainda suficiente para abastecer o
mercado do Estado. Híbridos teoricamente são inférteis, entretanto este não é o caso do pintado híbrido da
Amazônia (cachara com jundiá) mencionada no Decreto nº 337, pois o híbrido fêmea consegue reproduzir
com o macho de jundiá nativo da Amazônia, Leiarius Marmoratus. Exemplo típico a ser considerado foi o
acidente que ocorreu no Rio Sangue, no qual com a ruptura de tanques de criação deste híbrido, milhares de
indivíduos caíram nas suas águas. Com essa introdução, por quilômetros de extensão.

Estudos de revisões bibliográficas não representam estudos de campo e laboratório. Estudos de taxonomia
alfa (disciplina que se ocupa de encontrar, descrever e nomear taxa de organismos vivos ou fósseis) são
incipientes e são necessários para se conhecer a biota aquática e semiaquática do Estado. Estudos de longa
duração e multidisciplinar tem que ser realizados com: ecologia, fisiologia, genética, etc.

Criações clandestinas de tilápias no passado contaminaram alguns rios no Estado de Mato Grosso, a
exemplo dos Rios São Lourenço, Santana e afluentes de cabeceira do Rio Mutum na Bacia do Rio Paraguai.

O cenário é reversível caso medidas de controle forem tomadas para evitar que a perda da biodiversidade
nativa e rica seja protegida, caso contrário os impactos nela serão irreversíveis.

Os estudos realizados nos biomas do Sudeste para os licenciamentos são embasados nas características
daquela região geográfica, porém é necessário considerar que aqui no Estado temos 03 biomas e 03 bacias
importantíssimas que quase nada há de estudos para esses tipos de licenciamento pretendido. Esse é um
grande problema, posto que o decreto visa somente lucro, que sem os conhecimentos adequados das
características ambientais do Estado, trará impactos severos e irreversíveis no futuro.

No que tange a bibliografia, ela é baseada principalmente em represas de hidrelétricas de São Paulo e
Paraná, não sendo estudos realizados em rios livres de represas. Nada se conhece das 03 bacias
hidrográficas de Mato Grosso, sendo que os estudos na bibliografia não são válidos para biomas e bacias
diferentes.

Os camarões exóticos vão causar impactos severos nas populações locais de espécies nativas e com isso
não propiciando práticas sustentáveis, pois é muito possível que escaparão para os ambientes nativos.

O teor do TAC com o MPE ou MPF ou ambos, carece de esclarecimento, pois não trabalham juntos por
questões de competência de cada um. Os técnicos geralmente são do MPE e atualmente o biólogo do MPE,
apesar de ecólogo, é especialista em insetos. Os técnicos do MPF, mesmo que biólogos, não vão para o
campo e, por esse motivo não viriam a Mato Grosso para um trabalho desse nível, são técnicos que
analisam as peças descritas para suas considerações. Não há previsão orçamentária para que eles se
desloquem para atividades de campo.
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Fica uma dúvida então: como foi o entendimento ocorrido para esse TAC entre o MPE e o MPF?

Pela razão exposta e tendo em vista o cumprimento das atribuições e da busca de melhorar o desempenho
dos Trabalhos Legislativos deste Parlamentar e desta Casa de Leis, apresento este Requerimento de
Informações para análise e apreciação dos nobres Pares, para que Vossas Excelências ao final o aprovem
perante o Plenário desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2020

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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