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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela SecÍetaria de Semiços Legislativos -

SSL no diá oYO6/2022, senalo aprovado o requerimento de dispensa de 1" e 2'pautas no diâ

08/0612022.

Posteriomente.nodiaoSlo6l2o22,foiapresentadaaemendan.o0l,deautoriada
Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerâis'

Ato contínuo, a propositura foi encaminhada no dia 09106/2022 a Comissão de Meio

Ambiente, Recursos úia.i"o.'" Recursos Minerais Seguidamente' Joi-apensando o Projeto de Lei

i.i lizozi ro aiu 1,4106/2022, sendo desapensado rlos atttos no dia 2210612022'No dia 2210612022'

foi apresentada a emenda n.'02, de autoria do Deputado wilson Santos'

Ernpós, a Comissão de Mérito, exarou parecer favorável a aprovação do Projeto de Lei n "

56112022, icatatdo as emendas n.o 01 e n.o 02, tendo si<lo aprovado ern l" votação pelo Plenário

desta Casa de Leis no dia2910612022

No dta 2910612022 Íoi apresentada a emenda no 03' de âutoriâ do Deputado Valdir

gu..**, u ir- d" u,l"quuçõ". legais, sendo o projeto remetido novamente a manifestação da

õomissão do Meio Ambiente, Recursos Hídricos c Recurcos Minerâis, que coÍÍirnou o parecer

i"rárI""i 
" "p-r"ça" 

do PL tt" 56112022, acatando as emendâs n o 01 e 02 e o voto pela rejeição

da emenda n.'03.

O pÍesente Projeto de Lei visa, etn linhas gerais, alterar eacrescentar dispositivos a Lei n'
8.830, de 2i àejaneiro áe 2008, que "Dispôe sobÍ; Politica Estadual de Cestão e Prcteção à Bacia

ào ,ttto fu.ugrui no estado de Mato Grosso e dá outras providências'

Refcrente ao Projeto de Lci n:'56112022, quc "Altera â Lei n'" 8 830,

de 21 dc janeiro de 2008, que "Dispõe sobre a l'olítica Estaduâl dc

Gestão c Proteção à Bacià do Alto Paraguai no Estado dc Mato Grosso

e dá outras providôncias ".

Autor: Comissão de Mcio Ambientc, Recursos Ilidricos e Reculsos

Mincrais.

btlrroa boU Orr*

Em sua Justificativa, o Autor da PloposiÇão assim cxpõc:

NCCJR
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"Preamhutarnenle, respeiladas a\ disposições do art. 25, da Constiluição
Federal, a prerente proposiÇão é de cofipelência legislaÍira comum dos Estados,

segundo ditames do art. 23, VI e VlI, e competência legislaíi,ta concorre íe dos

Estados, segmdo ditdmes do d . 24, YI, da Constituição Fedetal.
De proêmio, írata-se de Prajeto de Lei que altera a Lei n." 8830, de 21 de jmeito
de 2008, que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e PtutuÇAo à Bacia do

Álto Palagüai no Est.tdo de Mtllo Grosso e dÍi oulras providências.

Rekrida proposiÍura tem por objetiw alíerar dlg,ms clispositi|os dt1 tektida lei
Vejanos que no conceito de Área de Conservação Petmdnenle há a wddção de

alteraÇão ou utilizaÇão dessas áreas de íomd in[ensivd oü en larga escdla Assin'
a prese le prcposÍa tem por ohjetivo erclub essa wdação, ana vez que está em

desconÍormídade con o § 2" do art. 8'dd próYia Lei 8830/2008 que estabelece

q e "a supressão parcial da |egeíação nali|a, \'isando süa substituição, nas Areds

de Conse|ração Per Mneníe, podeft, ser realizítda por meio de prévío

licenciamenbjufilo à SEMÁ ita iorma do reguldmento"

Ássim, trdld-sê de un rol de deli,üitação conceitual, e na.íorma que eritá redigida

aludlme íe fião dá clbetluru para deliberuções de uso ou proibíção. A§sit , se a

área não pode ser alterada, tio poderá ler Mpressão Parcial' coníotne iá estipula

o §2'do ArL 8'.

Outra dheraÇdo necessária foi pdtd incluir do art. 3" oultos pilarelt que comPõe o

conceilo de sustenlabilídade, uma vez que a me§ma é dividida en írês principais

pildres: social, ecofiômico e anbiental. Assim, patd Saranlir utna melhor

susíe labilidade ao Biot a Pdntanal é necessário que esses lrês pilares cootistum

t intero|am ?ntrc i cleJornú Plenawnh hotnonlo\.t.

Áo art. 7', l.tttbén íotan proposta: alíerdções de tedaÇão' a in de adeqüar aos

prcceitos do Código Ftoresíal, Lei Federal n" 12 651/2012, Para elitdr
insegüranÇa jurídica. Assim, íorum excluí.los os parágraíos pala mdnter .1 regrct

da norna geral federal quanto a íoma de cálculo da APP E mais, pernitiütds
lneas consilerudas de preservação permanenle na Planície Alagát'el da Bacía do

ALo Paruguai de Malo Grosso, o acesso e uso Para rt pecuarid extensiv:t, dutilía a
nanler aiiodfuersidade biológica e os píocessos ecológicos em íoda a Bacid do

Álto Paragu.ti, sendo um.t ali\ridLtde de baíxo itllP.tcto Álém cle que' as áreas do

P.intanal são extensas e poss em uma vd.\la caÍacleização cle formas de

r)egelação, se Íomdfido tolalmenle inr'iá\'el cercÜ toda lirea consideruda de

preserv aç ão pemlaneníe.

A inclusão da atirídacle de turisno do § 1'do dtt 8" se justifca na nedída de que

essd é uma alivi(lode tte bctixo inPacto que contribui paÍa cofisefldção do

a biente e getuçã.t de rencla para populaÇão da região

No que se refere as |e(laÇões.le atí'iddtles nos limites da Planície AlaSável da

Bacia do Átto Paraguai de Malo Gtosso, d.tlteroÇão ílo inciso V doa arl 9" sen'e

pdra reÍorÇar o qu; já estt deíeso no inciso II (tot de atiridades redadat' No

l',. a,rare ,4.',rÃnlu IUaggi, n." 06. Setor 
^ 
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i1t1is, atí'i.lídes que .lependam de EIA-NMÁ não são pet' itidas no bioma' o que

só reíorçd a queslão 1uanlo a inctusão de un parágrafo que permite ali'ridades

que àãt supirte ao íurisfio e pecuátia extensiva, essa prer-isão é exlrema ente

iecessária, pois as ciclarles não possuefi suporle derido a legislação alual' Seú1

essa Possibilid(tde, o luri§fio não desentolve a cidade não desenvohle e com isso

não é possível conlemplar os três pilates da Suslentahilidade ou do ESG-

E rircnment.tl (Ambiefital' E), Sociat (Social, S) e Gorernance (Govefiança' G)

Ressdlfi-§e aínda' que os íntlices socidis e econômícos das regiões que possuem o

h io la só estão cctda 'rez nais em qteda e o cenátio Precisa melhorar'

A aleração propt)sía o Üt. l', exclui do a obrigatotiedade de visloria pdra os

proces"is ,1i lii"nciamenlo a'nbiental 
'le 

empreendímenlo ou atividade localirudo

na Planície Alagátel da BAP e en Íaixa nargiúat de dez quilônetros (10 kn) se

iustifica consitlirando que o Eslaclo e as eníidades de pesqui§a lêm inwstido e 1

"informações e bases de clados gerrcspaciais de rcíerê cia' para apoitlt os dnáli:es

tlí procissos de licenciamento Assiin' o uso da tecnologid merece ser rcconhecido

e utilizado na sua plenitude para lomar mais eÍcie le e tigil a anólise de

processos, setn, cont;do gardn;ir a risíoria para os cl1sol en que houter dúvidas

ou ínsufciência de dados espaciaís

Porfr , o alteruçào tlo coPu! e do § )"'1oort' tl' Pennite a limpezd de Pdsíage 1

medid te auto zaçào do ótgào onbirnlol' na lonna do reg LÚ1enlo e veda a

limpeza de paÍdge para íesrautação camPestre' cdPões' cotlilheiras diques

.irginoi, ,àt,,oí" n tnatas cili.,res' Sobre essas aheraÇões é itfiportaníe deslacar

que'a deÍnição de c(tnpos de murundus é dislinÍa íle m rundus Assitll' para que

iao noiá aupti,iaoan i" enten'linenío' ou rcsistências no mo enío íle análise de

documeníos: é cabívet d exclusão' risto que os urunllus iá são Prcsenrãdos tttlto

Pela legislação quonto pelo prôpno pairaneiro'..8 atndo sohre a necessidade de
'regula;enb paru se Pirnitit a linpeza' possibilita !razer 

-']leme'Illos 
tácnicos para

aánólise da aurotizáç;oc"nfotni Notu Técnico da EnbraPa: "As espécie: que

poden ser obieto dc linrylza ;ào se lsgota naqutlas previÍtas na Lei sendo essa

indicação íen1a próPrii 
'tn 'ngutu'"À'o 

basearlos nos Jados lécnicos e esludos

renlizados".

Diante drls iuslilcativas aÜesentodas ': Juntlodo nas yeniss'ts conslilucionais é

que se.oiyesia pelo nece""ida'la cla aprcvüçào Ja- reítrida Proposía de Lei'

Assím- conlanos.onl o necess(irio 
'!poio 

dos Lolegas Poflunenldfes "

Dispensada a segunda pauta, a proposição recebeu encaminhamento a esta Comissão de

Constituição, Justiça e Redação para anáiise e palecer quanto ao aspecto constitucional' legal e

jurídico, tendo aportado no dia 05lO'712022'

l
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II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, JustiÇa e Redação - CCJR, de acordo com o art. 36 da

Constituição do Estado de Mato GÍosso e o art. 369, I, "4", do Regimento Intemo da Assembleia

Legislativa do Estado de Mato Grosso (RIALMT), opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e
juridico de todas as proposições oferecidas à deliberação desta Casa de Leis.

Quanto ao presente Projeto de Lei, ele "Altera a Lei n.' 8.830, de 21 de janeiro de 2008,

que "Dispõe sobre a Politica Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de

Mato Grosso e dá outras providências.".

O Projeto de Lei esboçâ conteúdo que é constitucional, legal ejurídico.

O meio ambiente equilibrado é objetivo a ser alcançâdo pelas unidades federadas, sendo

que a produção orgânica é uma das mais relevantes.

Segundo Alexandre de Moraes a Constituição impôs ao Poder Público a obrignção de

proteger o meio ambiente.

"A ConsíiruiÇão Federdl de 1968 consdgtou conn ob gaÇão do Poder Público a

deíesd, preservação e garuntia de eÍelividade clo direíto Íunddmental (to leio

ambienle ecologicdmente eÍluilibrado, bem cle uso comunt do pot'o e essencidl à

sodia qualídade de úda.

Assi 1, no cdput do afl. 225, o Íexlo constitucional qÍirma ser o meio atkbienle be t
cle uso comun do povo, suscitando a ulilízação de lodos os 

'Ineíos 
legislali\)os'

adminislruti,os e judiciaít necessctrios à sua eíetir'Ít proteÇão' que possui u

regimeiurídico especic que eÍotbila o Dircilo Conum."

Dessa fonna, o meio ambiente, por ser de uso comum do povo, §uscita que o parlamento

use dos meios que dispõe entre eles a competência legislativa, para plotegêJo, razão pela qual a

proposta encontra- sem perfeita consonância com os princípios constitucionai§'

Por tudo isso e pelo Parecer de Mérito, percebe-se a importância das âlterações trazidas

pelo presente Projeto e sua relevância para o meio âmbiente, que é um bem constitucionalme[te
protegido, sendo um dos principios nofieadores da ordem econômica constitucional (aÍts l70, Vl; e

186,ll, clc o atl.225, Íodos da Constituição Federal - CF).

A iniciativa legislativa relacionadâ ao meio âmbiente é de competência concoÍrente entre

as unidades federadas lart. 24, VI e Vlll, da Constituição Federal CF), porém cabe tanto ao

Legislativo quanto ao Êxecutivo se ocupaÍem de regras plotetivas do meio ambiente, razão pela

quí a presenie Propositura não fere as régras inseridas no art. 39, parágrafo unico, da CE, restando

observàdo o teor dó arÍ.39, caput, c/c osins 25,lll,216' capüí,217,263'273 e 301,IV, todos da

Constituição Estadual 
4
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Adcmais, a Propositula vem a complcmcntar o arcabouço jurídico protetivo do mcio
ambiente, especialmcntc o rclacionado com a Bacia do Alto Paraguai, quc possui impoltârcia de

dcstaque na legislação estadual.

No âmbito da lcgislação lederal, podemos citar o seguiite diploma nonnativo:

1 - Lei Fecleral ü.' 12.65i, de 25 de maio dc 2012, que "Dispõc sobre a protcção da vegetação

nativa; altcra as Leis n's 6.938, dc 31 de agosto dc 1981,9.393, dc 19 de dezembro de 1996, c

11.428. de 22 dc dczcrnbro cle 2006; revoga as Leis n's 4.771, de l5 dc setembro dc 1965, e 7.754,

de 14 dc abril dc 1989. e a Medida Provisór'ia n" 2.166-67, de 24 de agosto dc 2001; e dá outras

proviclências";

No âmbito da legislação estadual, podcrnos cital os scguintes diplomas nonnitivos:

I 'Lei Estadual n.' 11.2,12, de 05 dc novernbro dc 2020, quc "lnstitui a Politica Estadual dc

Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO c dá outras providências";

2 - Lei Estadual n." 11.088, de 09 de mar'ço dc 2020, quc 'Dispõe sobre a Politica Êstadual cle

Recursos Ilídricos. institui o Sistema Dstadual cle Recursos Hídr'icos c dá outras providências'';

I - t,ci n." 9.060, dc 22 de clezeúbro dc 2008, quc'Dispôe sobre os lilnitcs da Planícic 
^lagávcl 

da

Bacia do 
^ho 

Paraguai no Estado dc Mato Closso"i

4 - Decrcto Estadual n.'7.596, de 17 <lc rnaio rlc 20ob, que Cna I Árca de Proteção Árnbiental

Estadual Nascentes do Rio Paraguai no Esiâdo dc Mato Crosso e dá outrâs providôncias";

5 - Lei Complcrnentar Estadual n.'38, dc 2l de novcmbio dc 1995, quc "Dispõe sobre o Código

Estadual do Mcio Ambiente c dá outms providências' :

Ern surna: estc Projeto de l-ci deve prosperar, pois é constitucional, legal, jurídico e

regilrrcntal-

Por sua vcz, qLlanto as etnendas n." 01 e n.'02, possuon perlinôncia temática e adcquam o

tcxto legal, não senclo vjslumbr:rclo ató o presentc molnento qualqucr vício de inconstitucionalidadc

e legalidade, razão pcla qual devcrn ser âcatadas.

Por fim, em rclação à emcnda n.'03, em razão da sua rejeição pela Cornissão dc Mélito,

csta Comissão apenas rcitcta a sua prcjudicialidâde.

É o pa.""er.

lu. e^t.t e',rO,,io Itluggi. r." 06, SelorA CPA CEP| 78049-901 Cuiâbá MT
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lll - Voto do Relâtor

Pclas razões expostas, voto fâvorávcl à âprovação do Projcto de Lei l1.'56]/2022, de

autoria da Colnissão dc Meio Alnbiente. Recursos Hídlicos e Rcculsos Minerais, acatando as

enendas n." 01 c 02 c pela prejudiciâlidadc da cmenda n." 03.

sala das comissões, emQls de Clde 2022.

IV - Ficha de Votaçâo

Proieto dc t-cl n." 561/2022 Parcccr Rclator
ffi/.4rll
Plcsidcnte: Dcputsdo Tvla\ .\c..0 fh\\g.\
I{elâtor: Dcputado

-^n'.)a\ »€iu' i.'*CD'
Voto Rclator (a

Pclas.,,rões expostas, voto fâvoÍávcl à aprovação do Projeto dc Lei n." 56112022, de autoria da

Conrissão cle Meio A:nbiente. Recursos Hidricos e Rccursos Miocrais, acâtando as ernendas n." 01

e n.'02 e ocla orciudicialidâdc da emenda n.' 0J.

PosiÇão na Comissão

,tr,. enare.rrrtAnio tr'taggi, n.'06. Setor^ CPA CEP:78049_901 Cuiabá MT'



ALMT
Assembleia Legislativa

FoLHA DE vorAçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo REMora

voraçÃo

Consullor LegisLalivo .r?.Àer'./c/o - Núclco CCJR

AssÉMBLEta LEGrsLATrva Do EsraDo DE MaÍo GRosso

Secretaria Pârlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CCJR

Comissão de Constituiçáo, Ju5tiÇd e Redàçào

Reunião 14ê Reunião Ordinária Híbrída

Data osl0712022 Horário 14h00min
Proposição Projeto de Lêi ns 561/2O22 "Díspenso de Pouto" "c/Emendo"

Autor (a) comissão de Meio Ambiente, Rêcursos Hídricos e Recursos Minerais

Membros Titulãres Sim Não Abstenção

Dêputâdo Dilmâr Dal Bosco

Presidente
x n tr x tr !

Deputâdo Sebastião Rezende
Vice-Presidente

tr tr n ú tr tr

Deputado Dr. Eugênio n tr x tr ! tr
Deputado Delegado claudinei tr x tr x tr tr
Deputado Max Russi x tr tr E] tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr tr tr ! tr tr
Deputado xuxu Dal Molin tr tr x n tr tr

Deputado Faissal n tr ! tr tr tr
Deputada Janainã Rive ! tr tr tr ! tr
Deputado Or. Gimenez tr n ! tr tr n

SOMA TOTAL 3 0 0

cERTlFrcó' Ml"téri" r"l"t"d" pelo Deputado Dilmâr Dal Bosco.om parecer FÂ\ ORÁvE[,, acatxndo

as emendâs n,' 0l e n." 02, e pela prciudiciâlidade da emenda n.o 03. Aprovado pela maioria dos

votos com pârêcer FAvOnÁvot-, acâtândo as emendas n.u 01 e n.'02, c pela prejudicialidade da

emcnda n.o 03.

Í(
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Av€nida André Antônio Maggi, n.q 06, Setoí A - CPA CEP: 78049-901- Cuiêbé MT


