
*kh*,,7

Comissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais
Assemblêia Lêglslâtlva do Estado ds Mato Grosso - ALMT
Secretaria Parlamêntar dâ Mssa Dirêtora - SPMD
Núcloo Ambiental ê Dossnvolvimento Econômico - NADE

Telsfones: (65) 3313-6914 | (65) 3313-6965
E-mail: nucleoambiental@al.mt.gov.br

DEPUTADO CARLOS AVALLONE
L 'Í,,ríjr,rlrl

DEPUTADO PROF. ALLAN KARDEC
\1il i rr,,.'rrl,; rl

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO
I lr,iri)ri, l,1r iI

DEPUTADO FAISSAL
l.l'rillrl,. rr(, l

DEPUIADO XUXU DAL MOLIN
í,1.,rir,,, Iitr.ir

PARECER N. 0017/2021 - CMARHRM - O.S. No 00040/2021

PROTOCOLO No 318712021- PROCESSO No 38912021
Data: 1410412021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 24412021, que "lnstitui a
Política Estadual de Proteção das Baías do Pantanat'.

Autor: Deputado Allan Kardec.

Retator: Deputado rstaouat,eIU,-trt -il"rt, ilt,rxr+

I- DO RELATORIO

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

de Serviços Legislativos no dia 1410412021 (f|,.02), foi colocado em pauta dia 1410412021,

tendo a mesma sido cumprida em 2810412021. Posteriormente sendo encaminhada para o

Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico - NADE, e recebido na Comissão de

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais na data de 2810412021, para emitir

parecer de mérito.

O Projeto de Lei em apreciação "lnstitui a Política Estadual de

Proteção Estadual das Baías do Pantanal".

Consoante se vislumbra das justificativas que ensejaram a proposição do

aludido Projeto de Lei, o autor esclarece que objetivo precípuo da proposição legislativa é

"...disciplinar e orientar a utilização e preseruação dos recursos naturais das baías

do pantanal mato-grossense, por meio de instrumenÚos próprios".
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Ato contínuo, o nobre legislador aduz que "todo

, mas entendemos gue há uma necessidade urgente

o Pantanal merece ser

de um plano específico

das belas baías existentes na região pantaneira".
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Em apertada síntese, é escorço do que tinha a relatar.

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

matéria.

It - DA ANÁLISE

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 lX, alíneas "a" a "f', do Regimento

lnterno, emitir parecer a todos os projetos 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, 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 propositura

preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada

mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e de

de direito é a disposição legal da estrutura no contexto; e o

de fato são os acontecimentos que levam a Administração a praticar o ato.
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Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público e relevância

social. O interesse público refere-se ao "bem geral"; conceito central para a política, a

democracia e a natureza do proprio governo, já a relevância social é justamente a

verificação da importância da proposta para população.

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

necessários e inerentes ao caso.

De início, convém registrar que os impactos negativos causados pelo

homem tem sido desastrosos ao meio ambiente, ocasionando escassez de recursos

hídricos, mudanças climáticas, queimadas, contaminação do solo e consequentemente dos

alimentos, fatos estes que atingem diretamente ao homem também, pois o homem

pertence ao meio ambiente e é completamente dependente dele, entre tantos outros

fatores.

Registro, por oportuno, que a Constituição Federal em seu art. 225 já

elenca a importância do meio ambiente e a necessidade de se tutelar por ele, posto ser um

direito difuso.

Aft. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

lnevitável a citação supracitada, pois o art. 225 da Constituição Federal é

texto imprescindível e norteador para todas as propostas pertinentes ao meio ambiente.

No âmbito estadual a Lei 8.830 é que ampara as questões relacionadas

ao que diz respeito à Bacia do Alto Paraguai, e que continua em vigor.
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,/ Lei no 8.830, de 21 de janeiro de 2008, "Dispõe sobre a Política

Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no

Estado de Mato Grosso e dá outras providências". (grifo nosso)

No âmbito Federal houve uma mobilização do então Senador Blairo

Maggi, no ano de2011, com a apresentação do Projeto de Lei no 750, de2011, "Dispõe

sobre a Política de Gestáo e Proteção do Bioma Pantanal e dá outras providências"

(grifo nosso). A matéria tratava exatamente sobre o tema que dispõe a Lei Estadual

8.830/2008.

Houve uma grande movimentação política à época entre o Senado

Federal, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa

de Mato Grosso do Sul. Foram feitas audiências públicas nos dois Estados com o objetivo

de se discutir ponto a ponto da proposta e de se ouvir a população de ambos estados e

principalmente a população que reside, as que desenvolvem atividades no Pantanal, as

que sobrevivem do seu trabalho na região e a comunidade acadêmica que desenvolve

trabalhos científicos na Bacia do Alto Paraguai.

Das Audiências promovidas pelo Senado foram criados grupos de

trabalho para produção de uma minuta para subsidiar a proposta apresentada pelo Senhor

Senador Blairo Maggi. Porém todos os esforços foram desperdiçados, pois o Projeto de Lei

no 750/2001 foi arquivado em2111212018.
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Ambas as matérias, tanto a Lei estadual em vigência, quanto à proposta

já arquivada tratavam da GESTÃO e PROTECÃO do Bioma Pantanal.

No decorrer dos anos o Bioma Pantanal sofreu alterações consideráveis,

seja em sua ocupação, seja em ações antrópicas exercida pelo homem. No ano de 2020

houve uma devastação provocada por queimadas incontroláveis que assolou o Pantanal,

uinte houve secas que provocaram um fenômeno nunca antes presenciado, o

localizadas no Pantanal Matototal das Baías de Siá Mariana e Chacororé,
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Esse infortúnio causou um desequilíbrio ainda incomensurável para o

Bioma pantaneiro e para os que residem, trabalham e sobrevivem do Pantanal.

A proposta aqui tratada, apresentada pelo Deputado Allan Kardec traz a

baila o anseio da sociedade mato-grossense, que e a PROTEÇÃO das Baías do Pantanal.

Uma bandeira que, quanto ao mérito busca conseguir a proteção dessa região

importantíssima para a flora, a fauna, a ictiofauna, macro e micro ecossistemas que

compõe a região e que muitos ainda não chegaram nem mesmo a ser estudados, tamanho

sua complexidade.

O fluxo hidrológico das cheias e vazantes das Baías, corixos e rios que

compõe a malha hidrológica do Pantanal alimenta o ciclo da vida inclusive ao qual

depende incontestavelmente o homem.

Quando o Autor da proposição dispõe PROTEÇAO. palavra em destaque,

por não obter nenhum impedimento legal que a matéria tenha prosseguimento e êxito, pois

não anula nem mesmo interfere o que dispõe a Lei no 8.830/2008. Pois aqui não há que se

falar em GESTÃO. o que este declinado detalhadamente na Lei supracitada.

O site www.ambitoiuridico.com.br, descreve em seu artigo sobre

"Proteção ambiental constitucional no Contexto da sociedade de risco", e explica em um

breve trecho sobre as palavras meio ambiente e a necessidade de se tutelar pela mesma

utilizando-se de legislação e suas alterações necessárias.

No que importa a definição técnica, as palavras 'meio'e'ambiente' possuem

o mesmo significado, ambas passam a ideia de envolver, mas mesmo

sendo um pleonasmo, a união das palavras criou uma expressão forte, que

foi utilizada na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e em

toda a legislação ambiental do Brasil (MILARE, 2OO7).

A Lei n.6.938, de 31 de agosto de 1981 ,lrazo conceito de meio ambiente
como "o conjunto de condições, leis, influências e interaçÕes de ordem
física, química e biologica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;" (BRASIL, 1981, art. 3o, inc, l).
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O meio ambiente, conforme elucida Custodio (2005), não é um genérico
interesse difuso, tampouco uma expectativa utopica, mas um direito de toda
pessoa humana. Por este motivo, a definição do meio ambiente demanda
uma reflexão sobre a realidade unitária do meio ambiente na sua estrutura,
no seu funcionamento e na sua historia, que engloba o homem como parte
da natureza e novo agente ecologico.

Neste momento, cumpre ressaltar que o desenvolvimento, na forma que
está ocorrendo nas últimas décadas, torna-se um processo contraditorio ao
priorizar apenas o crescimento econômico sem considerar as questÕes
social e ambiental. Como resultando ocorre a destruição da natureza,
comprometendo a harmonia do meio ambiente, alterando os processos
ecologicos essenciais e reduzindo significativamente a diversidade
biologica. Partindo-se do pressuposto de que os recursos ambientais, a
exemplo da propria diversidade de genes, espécies e ecossistemas, são
extremamente relevantes para o desenvolvimento, percebe-se que é
imprescindível a definição de estratégias capazes de mantê-los e preservá-
los para as presentes e futuras geraçÕes (MILANO, 2OO1).1

Em virtude da necessidade de se tutelar por esse bem tão precioso que é

o Pantanal e suas Baías que o autor dispõe:

"Art. 70 Fica instituída a Política Estadual de Proteção das Baías

do Pantanal, que tem por objetivo geral disciplinar e orientar a

utilização e preseruação dos recursos naturais das baías do

pantanal mato-grossense, por meio de instrumenúos próprios".

"Att. 2o A Política Estadual de Proteção das Baías do Pantanal

visa melhoria da qualidade de vida das populações locais, a

proteção dos ecossÀsúemas, da beleza cênica e do patrimônio

natural, histórico e cultural, atendidos os segurnúes objetivos

específicos..."

Com essas disposições não há que se questionar a pertinente intenção do

mérito e a importância do mesmo. Este é o principal motivo de se discutir e legislar e

adequar a Iegislação conforme as necessidades que se apresentam.
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Sua efetividade e execução ainda é um grande desafio para o poder

público, para os legisladores e para a sociedade.

O Projeto de Lei do Deputado Allan Kardec, traduz no corpo do seu texto

todo o anseio da sociedade mato-grossense com relação ao que deve ser feito em prol do

meio ambiente, do Pantanal e em especia! das Baías do Pantanal.

Por todas as razões e justificativas alhures consignadas ser pertinentes,

manifestamo-nos pela APROVAçÃO da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 244t2021 do

Deputado Allan Kardec.

É o parecer.

III . DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 24412021, de autoria do Deputado

Estadual Allan Kardec, que "lnstitui a Política Estadual de Proteção das Baías do

Pantanal".
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A presente propositura

Báias do Pantanal na medida em que

preservação dos Recursos hídricos,

econômico da região.

confere transparência e fortalece a proteção da

garante a devida observância à conservação e

fauna, ictiofauna, flora e o desenvolvimento

Desta feita o Projeto de Lei no 24412021, de autoria do Deputado Estadual

Allan Kardec deve ser APROVADO quanto ao mérito.

Sala das Comissões, em J ó de 
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Reunião da Comissão em:
")9" 

AqJ
Presidente: Deputado Carlos Avallone

rv - DA FIGHA DE VOTAçÃO

VOTO DO RELATOR
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçAO do Projeto de Lei

(PL) n" 24412021, de autoria do Deputado Allan Kardec.

Posição na Comissão ldentificação do (a) Deputado (o)
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