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Referente ao Projeto de Lei n: 56112022, que "Altera a Lei n.o 8.830,

de 21 de janeiro de 2008, que "Dispõe sobre a Política Estadual de

Gestão e Proteção à Baciâ do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso

e dá outras providências.".

Autor: Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos

Mincrais.

Relator: Deputado

I - Relatório

Retoma a esta Comissão de Constituição, Justiçâ e Redação, o Píojeto de Lei Il'" 567/2022'

de autoriâ da comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Reculso§ Minerais, em razão da

apresentação das emeÍdas n." 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16'

Anteriormente,estaComissãonal4ureuniãoordinária,exarouparecerfavorávela
aprovação do PL 562/2022, acatando as emendas n o 01 e 02'

O presente Projeto de Lei visa alterar dispositivos da Lei n'3 830' de 21 de janeiro de

2008, que iDispõe sobie a Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no

Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Em sua Justificativa, o Autor da Proposição assim expõe:

"Preambuldmenle, respeilaclas ds disPoskões clo afl 25, da Constiluiç-ão

Federol, a presente pro)osiÇão é de comPelência legisldti|a comum dos Estados'

scpundo Jironte.' ,to ari. 21. vt , ytl .-conpctên'id legi'lativa concorrenre do:

EJradot. :, gundo,liratn?t .lo art. 2l yl Llo Con\!ituiçào F?d"ral'

De proôniài, tdía-se .le Projeto de Lei que ahera d Lei n-' 8830, de 2l de janeito

ie )008, que dispae sobte a Pc,lítica Estadual de Gestão e Proteção à Bdcia Ílo

Alto Paraguai ni Estado de Malo Grosso e c|á outras ptovidêúcias-

Relerrdu Dronúsi!ura tln Púr obi?ttt'o aherar alguns di"po"ttivos da rtíenda lei'

vii,,',"",,,, ,. Lonceito de Airia de Con*naçàu Permanenp hà a vedaçào de

atítracao'ou urileaçlo d?sr(tr àrús d"Jonn in!cntivo ou en lat*t escala' Ássin'
-, 

,rl""n," prop"rà rcn por objclivn ixclu'' esso wdaçào uma vez qu' e"tá cm

à[r"i,t"",iiaia" , o,, o i z" au ",,. 
õ'dd própria Lei 88J0 20u8 qu-" lnohe.Lce

que à ,uprc:,ào rar. ial da vegetaçào naliva vilando 5ua lubstitui\'àt) na5 Ateot

í, ion'i^rça. Pünnknrc- potlerú ser tealtzada put mtio d! prério

licenci.)nento iunto à SEMA nd íonna do regulamenlo" 
l
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Ássirn- lraÍa-se rle um rol cle ílelimilaçõo conceituol, e nd Íorm't que está redigidd

liiitr,"r," ,ao dá abcrtuta pata Jclih"rrço?s d? u5o ou prctbiçdo' Ársin' 
.5? 

a

lirca nào pode s<r altlrado nào poderà ter ''upretÍào par(ial' conlorttc lll ?tttputa

o §2'do A/í. 8".

Oulra alterdção necessáriaíoi para incluir ao drt 3" oultos Pilares que conpõe o

ionceito de susrentabilidade inta wz que a esna é dit'iditla en três Ptincipais',à,"i 
'",:,)i 

,ii,"ntico c anthieiral' Açntnt. r'tto ydrunti ünú t cthur

'ii,i-,rtii,i,i" 
^' 

Bio n P,tnlanal ê n':.e:sàt'io '!uP 
(sse' rràt pilates Lo'tisnn

e inrcraJ,tn entre:iJc Jorna pl,na Pnh hornoni'tsa'

Au ort. ' . tanúên foran Tropo'rus alreru1.õe5 d: ru|allo -1!:.!' ad'guar a.o'.

","i,,n' n çotri*6 ;i6'i,ral Lci F?JLt'al n l2'ô5l20l2 pard evúar

'i"-,,ru*nca nridirã. A:5in lotan e\cluid"s ot patàgralo: parct mdntPr a r?gta

ià-i"r*.'íi,,t l"a*rt quair,'' a !''rna de ' atcüto da ÁPP. L mLli\' Petnitir no.ç
-iu'Ã 

"oriiauiao, 
an pr"servação permanente na Ptanície Alagável da Bacia do

Alto Paragu.tidt ll'latú Grú'io oatcsÍo' u'u pdrü tt p'cüària """^.'* i"-:!: i^
nnnrcr aiioJiver:idadc bittlógir't e or proce:'os ?(ologtco\ iln Ioda d Da(tu uu

;i,i;";,;,t;,;,;. ,.,;;,',n,u o,,,ido't"t' bot\o inpct'to. Át'1n de.qu' tr 
-tueas 

do-

Pantanol tàu e eflsaÍ e pos5uen unv vaia catoderizaÇat' d? Jort dt a(

,;;;;;;;;.*'; ion,oiao nior,no'rn inriáTet cercar íodd área (:onsidera'ta de

pre s erv aÇão Pe r man e nt e.

A inclusàn Jo atividale de turisnn to ç l'do art- 8" 5' justiíic''t na ned a de q\?

ir.o à u,no otividalc ch baifi it'Pa'to que rcntribui par'l consenaçao ao

ambiefite e geraçao .le refida para população da tegião

No ou? s,: re[.re üs vldaçõ's 'lt ttrivida'tct nus lin " da Ptaníci? AloP'àT?l dd
'i*iiin)i-p""*rri ,ti uo,n c'""o 't atktaçào d" inciso v ctoa art e" vrve

;;r;;k;;,r, u qi io "no 
(1ek5o nú inci:o tt tot dc aruictocles vedadtst \o

i,i,i"')i,ila"" ii, i"vemlon"de EtÁ'RtM'4 nào sào pernitid'lr * !'"*,1:,",!::..
\à ftforca a oue'tào. Quanto a incluú" tle nn 7atágraJo que perntlle attvtdaoe\

)r"-ia" "rr,]r,. 
oo ,ii,,nu , 11'Luária enensiwl rrsa prPrisào.é ertr?mom(nte

)..o"àna. ooi, c§ cidales nào posçucm supurte Jcrido a lcgtrtdçao aÍuat n(tt

"rro 
ruu,biidoJo. o tutis' o nào Jc"ent'olv'- a iidad| nào d?scnvolve ( co t tsso

',';: ';";;,";;;;;;,,,,it', "' ,,"' ritarp\ da sutent'tbitdacte ou do E\G'
'í":,,,.,íi,"râ 

à*iit",niíai, q' soci"t (sociat s) e Gorernance (Go\)etnança' G).

í"rirt,i-'", .rar, que us inJi'e5 sociair ' c':onônicor Jar rcglõ!ç que PUsÍutn o
'i)'*i" 

',1".,ià",".ti *z maio en qucda t o ctnàrio prc'i'r methorat

A .tltpmtào DroDoil.t no art. l" e«luindÔ Ll obrigoluri?dad" de vistori't pd,ra o,s

nro.u"or,l,l tol"nrir.eno anbi"ntal (le ? tpnenlin?nto ou al-tt'tdade trcdnzado

ii,it",ii" Alasúuel Ja BAP t ?n tuixa n'trsnal '1t.dez 
quilôm'ttos ttu.l<nt se-

iustiJica.onsidirando qut o Esra'lo e a' dt ude: de pÁqu6a kn: tnre \t:i.it.:I:"
"i,t,,*,z.arls, lon" dc dado, EeotrPaiiait Je r'[e^n'ia' pdra aPutar ar an,at6(,'

ií pror"tsn, de ticen,iam(ntn' At:in' o üat da recnologia twtece set reeonnettot'
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e utilizado rla sua plenítude para lornar mois eficíefiíe e ágil d análise de

processos, §em, co,1ludo, garuntir a risloria pafa os cdsos em que hoÜver dúv las

ou ínsufciência de dddos erpaciais

Porfn, a alteração do cttput e do § 1"doafi l1, petmite a linpeza de pastage l
meiliante autorizacão tlo órgão at bíental na íoma do rcgStla ento e reda a

litryem de paslage paro rcstaur'lção ctt pesÍre, cdpões cordilheirus' diques

nirginais naturais e Ãafis ciliarcs' Sobrc essas alterações é inpoúante deslacar

qr"l rtnqnição ,1" 
"o-pos 

de muründus é dislinta de turundus' Assifi' para que

iao haiá aupliciaade ie entendinenb ou re:istências no mônento de análise de

documentos, é cabível a exchttão vislo que os tnurundus já são presetrados lanto

pela legislação quanto pelo praTrir't paitonerro' E aindo çobre a necessiddde de

regulamenlo paro sc pirn i a tinpcza' possihtlilo lruzet elementos técnicos para

aànálise da autonz,tçào unlorne Nota Tàcni('t da EnbtdpLt "As espécies que

porien ser objero de lin p""u iào 
'n "tgoro' 'aqueld\ 

pr?rislc,s no Leí' sendo essa

hdicação te tt propriá do '"gulo''niro 
basea'lot not dados íécnicos e estudos

realizddos".

Diante (las iuslificalivos aprlsenlalas e fundalo na: ptenit'ttts co''tslilucionais é

que "" naii\""ia p"lo neccssicladc cla aprova5ào da relerida proposta Íle Lei'

Ar"i^, 
"onto.o, "in, 

o necessário Ltpoio tlot LulegcLt Porlanu:ntares "

o PÍojeto foi encaminhado a Comissão de Meio Ambiente' Recursos Hidricos e Recursos

tr4inerais, a qual exarou parecer de mérito favorável a aprovação do PL.n o 56^112022' acataÍdo as

"ir"nau.'n." 
ôt. oz 

" 
16, rejeitando/prejudicando as emendas n " 03, 04' 05' 06' 07' 08' 09' l0' 1l'

12, 13, 14 e 15.

No âmbito desta Comissão, o Prcjeto cstá apto para a análise e parecel quanto ao âspecto

constitucional, legal e juridico.

E o relatório

II - Ànálise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR' de acordo com o âft 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso e o art' 369,1, " a- ' do Regimento Intemo da Assembleiâ

i"gi.tutiru ao Estado de Mato Grosso (RIALMT), opinar quanto ao.aspecto constitucional' legal e

juí-<lico de todas as proposições oferecidas à deliberaçào desta Casa de Leis

Quanto ao presente Projeto de Lei, ele "Altera a Lein " 8 8.30'.9e T de janeiro de 2008'

cue -Disàe sobre a Politica Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estâdo de

\4âro Crosso e dá oulras providências.

O Projeto de Lei esboça conteúdo que é constitucioÍal' legal ejuÍídico 
3
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O meio âmbiente equi)ibrado é objetivo a ser alcançado pelas unidades federadas, sendo

que a produção orgânica é uma das mais relevantes.

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

proteger o meio ambiente.

''A Constituíção Fetteral de lg88 consagou cono obri€{ação do Poder Público d

defesa, presemação e garuntid de eíetivillade do dieito fundamental ao meío

ambieníe ecobgicamenie equilibrado' bem de uso cL't'run do povo e essencial à

sadia qualidade de t'ida.

Assin, no c.lPul do arl- 225' o texlo conslílucional ofirma set o meio dmbiente bem

de uso comum .lo Po|o susciÍaúdo a Íitização de totlos os meios legislatiros'

a(lninisÍrtíir,os e judiciais necessários à sua eÍeífua Prcteção qae pL'ssui un1

regifie iurídico esPecial que erorbita o Direilo Comum "

Dessa formâ, o meio ambiente, por ser de uso comum do povo, suscita que o parlamento

use dos meios que dispõe entre eles a cómpetência legislâtiva, para protegêlo, razão pela qual a

proposta encontra- sem perfeita consonância com os princípios constitucionais'

Por tudo isso e pelo Parecer de Mérito, percebe-se â importância das alterações trMidas

pelo presente Projeto e sua relevância para o meio ambiente,-que é um bem constitucionalmente

protegido, sendo,.rm dos princípios noúiadores da ordem econômicâ constitucional (aÍts' 170' VI; e

186, ll, c/c o art. 225, todos da Constituição Federal - CF).

A iniciativa legislativa relacionada ao meio ambiente é de competência concorrente entle

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

Legislativo quanto ao Êxecutivo se ocuparem de regras protetivâs do meio. ambiente' razão pela

,1uíl u p."."ni" Propositura não fere as regras inseridas no aÍt 39,-parágrafo^único, da CE' restando

obs".uudo o t"o. dó ut.39,caput,clcosa1,s 25'l;,I,216, caput,2l'7,263,273 e 301,lV' todos da

a compleilcntar o arcabouço juridico protetivo do mcio

corn a Bacia do Alto Paraguai, que possui lmpor'tância cle
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Constituição Estadual.
Adcmais, a Propositura vern

arrbientc, especialmentc o relacionado

destaque na lcgislação cstadual.

No âmbito da lcgislaÇão fcde|a), podenos citaÍ o seguinte diploma nonnalivo:

I _ Lei Fedcral n.,, 12.651, de 25 dc [raio de 2012, quc ''Dispõe sobre a proteção da vegctação

nativa; altera as Leis n"s 6.9313, de 31 de agosto dc I98l' 9 393, de l9 de dczemhro de 1996' c

11.42É, de 22 dc clezen-rbro cie 2006; ,"uogo o. Leis n"s 4 771. de 15 de sctembro de 1965'e7"754'

de 1.1 de abril de 1989. c a Meclida pr.ovisória n,,2.166-67, dc 24 dc agosto de 2001; e dá outrâs

providências";

No âlnbito da lcSislação estaduai, podclnos citar os seguintes diplomas llunncti\o5: 
4
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i - Lei Estadual n.' 11.242, de 05 de novembro dc 2020, que "hstitui a Politica Estadual dc

Agroccologie e Proclução Orgânica - PEAPO c dá outms providôncias";

2 - Lei Estadual n.' 11.088, de 09 dc lrarço cle 2020, que "Dispõc sobre a I'olítica Estadual de

Recursos Ilíclricos. institui o sistcrna tsstadual dc Recursos llidricos e clá outras providóncias";

3 - Lei n." 9.060. de 22 de ciezctrblo clc 200E, que "Dispõc soblc os linlites da Plânicie Alagável da

Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso";

4 - Decreto Estadual n.,, 7.59ó, dc 17 rlc maio cle 2006, que "cria a Ár'ca de ProteÇão Ambientsl

Estadual Nascentcs cio Rio Paaguai rTo Estaclo dc Mato Crosso e dá orüras providóncias";

5 - Lci Complementar Estadual n." 3U, de 2l dc novcrnbro de 1995' que "Dispõc sobrc o Código

Estadual do Meio Ambicnte e dá outras providôncias"i

Elú suma: cste Projeto de Lci dcve prosperar, pois e constitucionàJ' legal' juridico e

Íegimcntal.

Pol sua vcz, quanto às emcndas n's" 01 02 e 16' possuem per'tinência temática l- adcquan

o texto le;;I, não senào vislumbradn tq*"tclo de inconstitucionalidadc e lcgàlidade' razão

pcla clual devcrn scr acatadas.

13. I c 15
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Por fim, em relação às
.03

"m 
rara,raa Àeiçao/p."judi.iàliãA; d;-lot;rtü;ú Comits le Mérito' râzão pela qual devem

scr prejudicâdas.

E o parecer.
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III - Voto do Relator

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do
autoria da Comissão de Meio Ambiente. Recursos Hídricos e

emendas n.o 01, 02 e 16, restando prejudicadâs as emendas n.o

12, 13, 14 e 15.

Projcto dc Lci n." 561/'2022, de
Recursos Minerais. :rcât:rndo as

03, 0,1, 05, 06, 07, 08, 09, I0, I l,

sala das comissôes, em(Â d(r.f de2022.

lV - Fichâ de VoÍação

Proicto de Lei n.o 561/2022 - l'arecer Relator
Reunião da Comissão cm (. 6 / ()\ / '{-Cl,

PÍesidente: DeDutado Àl ( Tvftl,r 'DOl! 
É{9.\C{) .

RclatoÍi Dcputado n'''t uuu.s-t bg'\ fô§\ecl.
Vdo l{elator ía
Pclâs razões exposlas, voto fâvorávcl à aprovação do l'rojeto dc Lci n." 561/2022, dc autoria da

Comissão de Meio Ambicnlc. Rccursos Hiclricos c Rccursos Minerais. acâtândo as emendas n.u

01,02 c 16, restando prejudicadas as emcr,das n." 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09Â 10, ll, 12, 13, 14 e

PosiÇão na Comissão

^v. 
André Antô.nr Masgi, n." 06, SetorA CPA CFP|78049-901 Cuiabá MT.


