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I - RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria
de Serviços Legislativos, por rneio do processo n 23912021, protocolo no
216112021, lido na 8n Sessão ordinária (021031202r), sendo corocado em
pauta no dia 0210312021, tendo seu devido cumprimento em 2310312021.

Posteriormente, Submeteu-se a esta corrissão o referido
Projeto de Lei, de autoria do Deputado Allan Kardec, que ,,lnstitui 

e inclui
no calendário oficial do Estado o Dia de conscie ntização da preservação

do Pantanal de Mato Grosso.,,, confonne descrito abaixo:

Art. l' Fica instituído o dia da Conscient izzrçào dapreservação
do Pantanal de Mato Grosso, sendo consid zrad,a a data de 22 de
setembro

Em23/0312021 os autos foram enviados ao Núcleo sociar,
conforme artigo 369, inciso III, alínea "a" do Regiment. Interno, para a
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto , para a
emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.
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cabe a esta comissão, de acordo com o Art. 36g,inciso III,
do Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as
proposições oferecidas à deliber ação d,a casa e assuntos concernentes a
educação e instrução pública ou particular a tudo que disser respeito ao
desenvolvimento educacional, artístico e desportivo.

A intenção do autor é instituir e incluir no calendário
oficial do Estado o Dia da conscientização da preservação do pantanar de
Mato Grosso, a ser comemorada, anualmente, no dia 22 de setembro, no
Estado de Mato Grosso.

Em sua justificativa, o autor dispõe que a proposta visa
relembrar atragédia que atingiu grande parte do pantanal Mato_Grossense,
ocasionada pelas queimadas na região, que resultaram na morte de centenas
de espécies de animais e, com isso, incentivar e conscientizar a população a
tomar medidas que evitem a reincidência dessa situação.

Espaciais), abaixo em anexol, mostram o aurnento do ,úmero de
queirnadas no pantanal ern 2020.
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O Coordenador-substituto do Programa de eueimadas do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Alberto setzer afirmou que
houve aumento de l95Yo no número de queimadas detectadas no Pantanal
comparando com o mesmo período 2019, conforme destacado abaixo:

"O aumento é de quase 200yo, levando em conta que em 2019 já,

teve aumento de mais de 320% em relação a 2018", afirmou.
"Em 2020 o número de focos já ultrapassou qualquer outro ano
que tíúamos registrado na série histórica, desde 1998",
comparou.

Não há dúvidas de que a propositura em análise possui

relevante interesse público, jáL que as queimadas geram perda da

biodiversidade, desequilíbrio dos ecossistemas, aumentos nos índices de

gases que ajudam no efeito estufa, dentre outros. Além disso, tais eventos

geram impactos na vida humana dos moradores de cidades localizadas ao

redor da região pantaneira, pois as queimadas prejudicam a qualidade

ambiental do ar, do solo, e da âgta de uma população. Além de agravar

doenças respiratórias tão sensíveis no atual contexto da pandemia

ocasionada pela Covid- 1 9.

Ademais, a instituição e inclusão, no Calendário do Estado

do dia de Conscientização da Preservação do Pantanal de Mato Grosso,

traráo impactos positivos relacionados à problemática em questão, por meio

de ações do poder público durante esse dia, que promoverá ações de

divulgação em escolas, órgãos e espaços públicos, visando relembrar tal

tragédia, e educando a população para que se evitem novas ocorrências.

Desse modo, quanto à análise do mérito (conveniência e

oportunidade) do Projeto de Lei n" 15612021, de autoria do Deputado Allan

Kardec, verificamos razões mais do que suficientes para sua

APROVAÇÃO.

É o parecer.
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSTÇAO N' PARECER N" o.s. N'
PL ts6l202t 96t2021 96/2021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 15612021, que institui e inclui no

Calendário OÍicial do Estado o Dia de Conscientizaçáo da Preservação do

Pantanal de Mato Grosso.

r

Pelas razões

APROVAÇÃO, do Projeto de

Deputado Allan Kardec.

expostas, quanto ao 4q1[i!g, voto pela

Lei (PL) n' 15612021, de Autoria do

VOTO RELATOR: XpnvonevEl A APRovAÇÃo.
f rnuuorcrDADE/REJETÇÃo.
T

Sala de Reunião das Comissões, em rÀ de

ASSINATURA DO RELATOR:

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso I Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora I Núcleo Social
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IV. FOLHA DE REMOTA:
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Secretária da Comissão CECTCD
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Certifico que o(s) Deputado(s) acima descrito(s), votou através do Sistema Eletrônico de Deliberação

oBSERVAÇÃO:

Foi designado o
Para relatar a

ENCAMINHA-SE À SPTU»:

IER DA CUNHA FILHO
issão Permanente lNúcleo Social

§,\\l'ç^r
DEPUTADO


