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Com fundamento no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento
direcionado a Excelentíssima Secretária de Estado de Meio Ambiente, Sra. Mauren Lazaretti solicitando
cópia dos seguintes documentos relativos ao processo de licenciamento ambiental da Usina
Hidrelétrica - SINOP ENERGIA:

1 - Cópia Integral do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial –
PACUERA;

2 - Cópia Integral do Diagnóstico ambiental;

3 – Cópia Integral do Zoneamento ambiental;

4 - Cópia Integral do Plano de uso múltiplo do reservatório e seu entorno;

JUSTIFICATIVA

O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório – PACUERA é um estudo ambiental
planejado especificamente para o licenciamento ambiental de reservatórios artificiais, que tem como objetivo
final promover a conservação da qualidade da água e a manutenção da vida útil do reservatório.

Está disciplinado nos §1º e §2º da Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012, abaixo transcrita:

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no
licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros
e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana

§ 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput , o
empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano Ambiental
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de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade com
termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) do total da
Área de Preservação Permanente.     (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

§ 2º O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial, para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta Lei, deverá
ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico
Ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não
constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de
instalação.

O inciso III do Art. 2º da Resolução CONAMA nº 302 de 20/03/2002 o define como sendo:

"III - (...) conjunto de diretrizes e proposições com o objetivo de disciplinar a
conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório artificial,
respeitados os parâmetros estabelecidos nesta Resolução e em outras normas
aplicáveis;

Podemos assim concluir que o PACUERA é instrumento de planejamento e gestão das áreas circunvizinhas
aos reservatórios artificiais, incluindo suas respectivas Áreas de Preservação Permanente - APP
estabelecidas. A partir desse plano são identificados os usos múltiplos do reservatório, sugerindo formas
responsáveis e integradas de sua utilização.

No Estado de Mato Grosso, o DECRETO Nº 516 DE 04 DE JUNHO DE 2020, que aprovou o Regimento
Interno da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, traz em seu art.95, inciso III,a seguinte disposição:

Art. 95 A Coordenadoria de Licenciamento com Estudos de Impactos Ambientais
tem como missão promover o licenciamento ambiental e o monitoramento das
atividades potencialmente poluidoras de alto impacto ambiental ou de alta
complexidade de atribuição e licenciamento da SUIMIS, competindo-lhe:

(...)

III - elaborar e emitir termos de referência para EIA/RIMA, PACUERA - Plano
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial;

(...)

VII - celebrar Audiência Pública e emitir parecer, quando da apresentação do
PACUERA - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório
Artificial.

Assim, considerando a atribuição fiscalizatória desta casa de leis prevista no inciso VIII do Art. 26 da
Constituição do Estado de Mato:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou
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Comis sões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;

Considerando a prerrogativa de encaminhar pedidos por escritos de informações aos ocupantes ao Cargo de
Secretário de Estado (Art. 27, I c/c Art. 28 da Constituição Estadual):

Art. 27(...)

I - Secretários de Estado;

(...)

Art. 28 A Mesa da Assembleia Legislativa, poderá encaminhar pedidos escritos de
informação aos ocupantes de cargos enumerados nos incisos do artigo anterior,
importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de
trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

Tendo em vista que o presente requerimento do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do
Reservatório Artificial – PACUERA da UHE SINOP ENERGIA, são necessários para análise e compreenssão
dos impactos causados no entorno da UHE SINOP, bem como se esta vem cumprindo com o conjunto de
diretrizes e proposições relativas a conservação, recuperação, o uso e ocupação do entorno do reservatório
artificial, de forma a manter a qualidade ambiental do corpo hídrico. Pelas razões expostas. solicito o apoio
dos meus pares para aprovação do presente requerimento.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Junho de 2022

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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