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INDICA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, COM CÓPIA
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO,
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO E
MINISTÉRIO  PÚBLICO,  A  NECESSIDADE  DE
SE  DESTINAR  PARTE  DOS  RECURSOS  DOS
PODERES PARA O COMBATE AS QUEIMADAS
QUE ASSOLAM NOSSO ESTADO.

 Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente as autoridades supracitadas, mostrando a
necessidade de se destinar parte dos recursos dos Poderes para o combate às queimadas que assolam
nosso Estado.

JUSTIFICATIVA

O Pantanal matogrossense tem sofrido diversos atentados ao longo do ano à sua biodiversidade, uma das
mais diversas do mundo. Os focos de incêndio aumentaram em mais de 1800% entre os meses janeiro a
agosto de 2019 e 2020, segundo a Divisão de Gerações de Imagens (DIDGE), do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Cerca de 95% da destruição ocorreu em áreas de vegetação nativa: campos de
gramíneas e ervas, florestas, palmerais, arbustos e toda a fauna que se aproveita desses ecossistemas
perdidos para as chamas, segundo o Instituto Centro de Vida (ICV). O fogo está descontrolado e já atingiu o
Parque Estadual Encontro das Águas, o território de maior incidência de onças do mundo.

O Pantanal também enfrenta a pior seca dos últimos 47 anos. De acordo com pesquisadores, o
desmatamento do bioma, que até o ano passado atingiu uma área de 24.915 km², somado ao desmatamento
da Amazônia, alteraram o ciclo das chuvas e causaram essa tragédia. O Pantanal não alagou no último ano.
Essa seca tem cooperado para que o fogo se alastre.A situação é grave. É urgente o envio de mais estrutura
para combater o avanço do fogo, como: brigadistas e veículos (tratores e aviões). 

No último fim de semana, a situação gerou debates e manifestações acaloradas nas redes sociais em torno
de um pedido: salvem o Pantanal. A campanha ganhou força e visibilidade, mas é necessária intervenção
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política governamental. 

O Governo do Estado vai decretar estado de calamidade por conta dos incêndios florestais. A medida
permite dobrar a estrutura para a prevenção, combate e autuação dos incêndios florestais em Mato Grosso,
especialmente na região pantaneira.

Visando contribuir com uma solução rápida que o caso requer, apresento a presente propositura sugerindo
que os demais Poderes do Estado possam contribuir no combate a esse mal que atinge todos nós, umas vez
que o Pantanal é patrimônio natural da humanidade e cabe a todos preservá-lo.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Setembro de 2020

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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