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PARECER No 0037/2021 - CMARHRM - O.S. N" 109/2021

PROTOCOLO No 609912021- PROCESSO No 77612021

Data: 1610612021

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 50412021, que 'Dispõe
sobre a obrigatoriedade de instalação de Sisúema de

Ecobarreiras na rede hidrografica estadual que desaguam
no Pantanal de Mato Grosso. "

Autor: Deputado Allan Kardec.

Relator: Deputado Estadual

I. DO RELATORIO

A iniciativa em epigrafe, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria

de Serviços Legislativos no dia 16/06/2021 (Í,,.02),Íoi colocada em pauta e cumprida a pauta

mesmo dia, lido na 30a Sessão Ordinária (16tOOt2O21). Posteriormente, a iniciativa foi

encaminhada a esta Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais

na data de 2310612021 e recebido no dia 2410612021 , para emissão de parecer de mérito.

O Projeto de Lei em apreciação "Dispõe sobre a obrigatoriedade

instalação de SisÍema de Ecobarreiras na rede hidrografica estadual que desaguam

Pantanal de Mato Grosso. "

Consoante se vislumbra das justificativas que ensejaram a proposição do

aludido Projeto de Lei, o autor esclarece que 'b descarte de produtos consumíveis ou

deteriorados continua a ser lançados er7, nossos nbs e, comisso, em muito ao desaguar na

região do pantanal do nosso Estado, passam a efetuar acúmulo de resíduos só/idos, tais

como garrafas pets, cadeiras, sofás, lixo, entre outros que trazem verdadeira poluição àquele

meio ambiente protegido e, também, poluindo os nbs que os transportam.".

lnforma ainda, que o "projeto ecobarreiras visa, então, que seja instalado ao

principais rios que desaguam no pantanal do Estado redes coletoras para

o recolhimento de matérias sóÍdos flutuantes que podem ser encamínhados,
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por exemplo, para cooperativas de reciclagem, gerando renda para trabalhadores e

protegendo o meio ambiente."

Por derradeiro, o Deputado Allan Kardec, solicita apoio aos nobres pares

para a aprovação deste Projeto de Lei ambiental.

Em apertada síntese, é escorço do que tinha a relatar.

Feito este introito, passo a discorrer acerca da análise de mérito da matéria.

II - DA ANALISE

As proposições para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma

hipótese, serão submetidas à discussão e votação do Plenário, sem o parecer das

comissões que as devam apreciar, consoante norma inserta no parágrafo único do Art. 356

do Regimento lnterno desta Casa de Leis.

Compete a esta Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Recursos Minerais, de acordo com o Art. 369, inciso IX, alíneas "a" a "f', do Regimento

lnterno, emitir parecer a todos os p§etos que tratem de assuntos atinentes à matéria

ambiental em geral.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

lnterno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, no segundo, a existência de projetos semelhantes

tramitando, se houver, a propositura deve ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de

proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto (fl. 04),

não foi encontrada uma propositura igual ou semelhante ao tema, o que significa a

inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo tal

ra preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta
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Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada

mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise, nos seus requisitos

necessários e inerentes ao caso.

De início, convém registar que a Carta Constitucional preconiza que é

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger

o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (Art. 23, Vl, CF/88).

De igual modo, a Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981 , dispõe

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e

aplicação, e dá outras providências.1

O caput do Art. 20, do aludido Diploma Legal, disciplina que "a Política

Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preseruação, melhoria e recuperação da

qualidade ambiental propícia â vida, visando assegurar, no País, condições ao

desenvolvimento socioeconômico, aos inferesses da segurança nacional e a proteção da

dignidade da vida humana."

Consoante se extraído inciso Illdo Art. 3o, da mencionada Política Nacional

do Meio Ambiente, entende por poluição. a deoradação da qualidade ambiental resultante

de atividades oue direta ou indiretamente: a) preiudiquem a saúde. a segurança e o bem-

estar da populacão: b) criem condicões adversas às atividades sociais e econômicas: c)

afetem desfavoravelmente a biota: d) afetem as condicÕes estéticas ou sanitárias do meio

ambiente.

Neste sentido, verifica-se que o Projeto de Lei (PL) 504/2021, ao tornar

obrigatória a instalação de Ecobarreiras na rede hidrográfica do Pantanal, está em

consonância com a legislação federal que dispõe sobre a Política Nacional do Meio

to. gov.br/ccivil_03/leis/1693 8.htm
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Ambiente, bem como possui arrimo no Art. 23, inciso Vl, da Constituição Federal, na medida

em que protege o meio ambiente e combate à poluição na rede hidrográfica do Pantanal.

O Projeto de Lei (PL) 50412021 objetiva tornar obrigatória a instalação de

Sistema de Ecobarreiras na rede hidrográfica estadual que desagua no Pantanal de Mato

Grosso.

Veja-se:

"Art. 70 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
SisÍema de Ecobarreiras na rede hidrográfica do Pantanal.

Parágrafo I - Consideram-se ecobarreiras estruturas
flutuantes instaladas transversalmente nas calhas de corpo
de água, em trechos proximos à foz, para retenção de
resíduos flutuantes.

Parágrafo ll - Consideram-se resíduos flutuantes materiais
só/rdos persistentes que podem flutuar ou permanecer em
suspensão na água.

Art. 20 As áreas e locais em que serão instaladas as
ecobarreiras e as estruturas físicas serão definidas pelo
Poder Executivo Estadual."

Em vista disso, conclui-se que a instalação de Sistema de Ecobarreiras na

rede hidrográfica do Pantanal irá reduzir sobremaneira a poluição no Pantanal Mato-

grossense.

À tituto de conhecimento, informo que no ano de 2O1O, através de ação

coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), cerca de 15 (quinze)

toneladas de lixo foram retiradas da Baía de Chacororé, localtzada no município de Barão

de Melgaço, a 113 quilômetros ao sul de Cuiabá, na região do pantanal mato-grossense.2

.br/-lforca-tarefa-recolhe-l 5-toneladas-de-lixo-na-baia-de-chacorore-no-pantanal-mato-

{ovseuvq;.
2 http:l/wr,üirrl
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Alem disso, compete assinalar que o Projeto de Lei (PL) no 50412021vai ao

encontro do 60 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, veja-se:

"6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a

poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de

produtos químicos e materiais pengosos, reduzÍndo à

metade a proporção de águas residuais não tratadas, e

aumentando subsúancialmente a reciclagem e reutilização

segura globalmente na medida em que busca resguardar a

pesca artesanal ou de subsistência, tratando os destgluais

na exata medida de suas desigualdades, já que os

praticantes dessas atividades não podem ser relegados à

reprimenda imposta à pesca predatória ou de grande

escala."3

Em que pese a propositura impor gastos ao Poder Executivo, insta

consignar que o Executivo terá um prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para

implementar o sistema de ecobarreiras e o Art. 3o preconiza que o Poder Executivo poderá

celebrar convênios com entes municipais, universidades públicas ou privadas, instituições

de ensino público ou privado, organizações do terceiro setor, entre outros, para a realização

de estudos científicos, instalações, manutenção das estruturas flutuantes, coleta, triagem e

encaminhamento para reciclagem dos resíduos flutuantes retidos nas ecobarreiras.

Assim, a possibilidade celebrar convênios irá reduzir sobremodo os custos

para a implantação das ecobarreiras, visto que o objetivo maior é a proteção ambiental para

as futuras gerações.

Por todas as razões alhures consignadas, manifestamo-nos pela

APROVAçÃO da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 50412021 do Deputado Allan Kardec.
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III- DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 50412021, de autoria do Deputado

Estadual Allan Kardec, que "dispôe soôre a obrigatoriedade de instalação de SisÍema de

Ecobarreiras na rede hidrográfica estadual que desaguam no Pantanal de Mato Grosso. "

A instalação de Sistema de Ecobarreiras na rede hidrográfica estadual que

desaguam no Pantanal de Mato Grosso, nos moldes pretendidos pelo Projeto de Lei (PL) no

50412021, é de grande valia à preservação do meio ambiente, na medida em que irá reduzir

sobremaneira a poluição no Pantanal Mato-grossense.

Além disso, o Projeto de Lei (PL) no 50412021 está em consonância com o

60 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, mormente porque visa

assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, bem

como tem por objetivo melhorar a qualidade da água do Bioma Pantanal Mato-grossense,

reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos

e materiais perigosos e aumentando substancialmente a reciclagem.

Desta feita o Projeto de Lei (PL) no 50412020, de autoria do Deputado

Estadual Allan Kardec deve ser APROVADO quanto ao mérito.

Sala das Comissões. em l1 Oe "r 
cagoh
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de 2021.
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IV - DA FIGHA DE VOT
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FOLHA DE VOTAÇÃO _ SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA

REUNIÃO: 4" REI.II{IÃO EXTRAORDINARIA
DATA/HORÁRIO: t7 t08t2021às 15h

VOTAÇÃO: Por Deliberação Remota
PROPOSIÇÃO: PROJETO DE LEr N'504/2021
AUTOR: Dep. Allan Kardec
RELATOR: Dep. Carlos Avallone

VOTAÇÃO

MEMBROS TITULARES §IM NÃO ABSTBNÇÃO AUSENTE
Dep, Allan Kardec x
Dep. Carlos Avallone x
Dep, Faissal x
Dep. Dilmar Dal Bosco X
Dep. Xuxu Dal Molin x

MEMBROS SUPLENTES SIM NAO ABSTENÇAO AUSENTE
Dep. Dr. Eugênio

Dep. Dilmar Dal Bosco

Dep. Thiago Silva

Dep. Sebastião Rezende

Dep. Delegado Claudinei

^ SOMA TOTAL 04 0 01

RESI]LTADO FINAL

APROVADO o PL no 50412021, de autoria do Deputado Allan Kardec.

CERTIFICO que o Deputado Xuxu Dal Molin e Deputado Dilmar Dal Bosco votaram através do

Sistema Eletrônico de Deliberação Remota (videoconferência). Ausente o Deputado Faissal. O Deputado

Carlos Avallone, Deputado Allan Kardec deliberaram presencialmente.
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