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Referente ao Projeto de Lei (PL) no 0312022, que "Altera
dispositivo da Lei no 8.830, de 21 de janeiro de 2008 que

dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e Proteção à

Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso e dá

outras providências",

Autor: Lideranças PaÉidárias

Retator: Deputado rstaouat .fir rV.,,A À ,Ylt,.Q0,gnr

I - DO RELATORIO

A presente iniciativa foi recebida no dia Q4tO1t2O22, tendo sido solicitada a

dispensa de pauta nos termos do art. 134 do Regimento lnterno da Assembleia Legislativa,

e posteriormente foi encaminhada ao Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico e

recebido pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais em

0410112022, para emissão de parecer.

O autor do projeto justificou que "O objetivo do presente projeto é fomentar as

atividades econômicas nas áreas compreendidas pela Bacia do Alto Paraguai no Estado

de Mato Grosso, permitindo-se, uma vez cumpridas todas as exigências legais, inclusive

ambientais, o desenvolvimento da região, que não pode ficar restrito a alguns segmentos,

nem sempre desenvolvedores do progresso económico esperado e desejado. Por fim, a

alteração a Lei n. 8.830, de 21 de janeiro de 2008, instituindo dispositivos gue estabeleçam

marcos para acesso âs áreas compreendidas pela Bacia do Alto Paraguai no Estado de
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Mato Grosso, também colocará termo à insegurança jurídica gerada por decisões

conflitantes gue ora permitem, ora denegam o exercício de atividades nos locais nela

compreendidos. Bem como, legitimar situações já consolidadas, uma vez preenchidos os

requisitos legais. De resto, é importante ressaltar que o presente projeto permite apenas a

atuação apenas das atividades menos poluidoras e, ainda assi/n, com comprovação de

ganho ambiental, o que é o objetivo a ser buscado sempre e presente nas legislações mais

modernas".

Em apertada síntese, é o relatorio.

II - DA ANALISE

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os

temas contidos no Art.369, inciso lX, alíneas "a" a"Í", do Regimento lnterno.

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 restando-se prejudicada a propositura. Já no segundo, a existência de

projetos semelhantes tramitando, se houver, a mesma deverá ser apensada.

O projeto de Lei no 0312022, que "Altera dispositivo da Lei no 8.830, de 21 de

ianeiro de 2008 que dispõe sobre a PolÍtica Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Atto

Paraguai no Estado de Mato Grosso e dét outras providências".

A proposição em apreciação trata de um tema de grande relevância para o

Estado de Mato Grosso que é a "Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto

Paraguai".

A Lei no 8.830, de 21 de janeiro de 2008, art. 90, V, dispõe em seu texto

original:
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4ft. 90 Ficam vedadas, nos limites da Planície Atagável da Bacia do Atto

Paraguai de Mato Grosso;

v - a instalação e funcionamento de atÍvidades de médio e alto grau de

poluição e/ou degradação ambiental na Planície Atagável, tais como:

plantio de cana, implantação de usinas de átcoot e açúcar, caruoarias,

abatedouros e ouÍras atividades de médio e atto grau de potuição e ou

degradação.

A matéria dispõe sobre alteração da Lei LB3O, de 21 de janeiro de 2008,

conforme a seguir:

Art. 1o Altera o inciso V do art. 90 da Lei 8.830, de 21de janeiro de 2008, com

a seguinte redação:

'Art.90 (...)

(,.,)

v- a instalação e funcionamento de atividades e empreendimentos que

gerem poluição e/ou degradação ambiental, cuia leqislacão estabeleça

a necessidade de elaboração de Estudo de lmpacto Ambiental-ElA e

tais como: plantio

de cana, implantação de usinas de álcool e açúcar, caryoarias e
abatedouros, permitidas as demais atividades, mediante
compensação dentro da proprieda{e ou em outra área, e desde que

haia ganho ambiental." (grifo nosso)

Para melhor compreensão da matéria em análise torna-se imprescindível

conceituar sobre Estudo de lmpacto Ambiental e Relatório de lmpacto Ambiental-RlMA1,

como segue:

rlrttps://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbetel322ledtcao-1/estudo-de-impacto-ambiental
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4.1. Segundo a Resolução CONAMA 01/1986

A Resolução conama 01, de 23.1.1986, elegeu como modalidade de avaliação

de impacto ambiental, para as oóras ou atividades modificadoras do meio

ambiente, o Estudo de lmpacto Ambiental - EtA e respectivo Retatório de

lmpacto Ambiental - RIMA.

o Estudo de lmpacto Ambiental - EIA constitui-se em um documento de
natureza técnico-científica, com a finalidade de avaliar os impacÍos
ambientais capazes de serem gerados por atividades ou
empreendimenÍos utilizadores de recursos ambientais, considerados

efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer

forma possam causar degradação ambiental, de modo a permitir a

verificação da sua viabilidade ambiental.

As informações técnicas geradas no EsÍudo de tmpacto Ambientat - EtA

deverão ser apresentadas em um documento, com linguagem acessível ao

entendimento do público, que é o Relatório de lmpacto Ambientat - R\MA. A

linguagem utilizada nesÍe documento deverá conter características e

simbologias adequadas ao entendimento das comunidades interessadas, bem

como ilustraçÕes didáticas, como mapas, quadros, graficos e demais técnicas

de comunicação visual, e expor de modo simples e claro as conseq uências

ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens e

desvantagens de cada uma delas.el

Numa palavra: '[o] EIA é o todo, complexo, detalhado, muitas vezes com

linguagem, dados e apresentação incompreensÍveis para o leigo. O RIMA é a
parte mais visível (ou compreensível) do procedimento, verdadeiro instrumento

de comunicação do EIA ao administrador e ao público".8

É o mais completo dos esÍudo s de avaliação de impactos, destinado a prever

(e, a parÍir daí, prevenir) o dano antes de sua manifestação. E utilizado,

segundo a lei brasileira, para os projetos mais imporiantes, capazes de

provocar uma significativa degradação do meio ambiente.e
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4.1.1. Estudo de lmpacto Ambiental (EIA) e Reratório de lmpacto
Ambiental (RIMA)

Ás expressÕes EsÍudo de lmpacto Ambiental - EIA e Retatório de lmpacto

Ambiental - RIMA, tidas, vulgarmente, como sinônimas, representam, na

verdade, documentos disfinfos, quais faces diyersas de uma mesma moeda.

"o estudo é de maior abrangência que o retatório e o engloba em si mesmo. o
EIA compreende o levantamento da literatura científica e legat pertinente,

trabalhos de campo, análises de laboratório e a própria redação do

relatório".1o o Relatório de lmpacto Ambiental, destinando-se
especificamente ao esclarecimento das vantagens e consequências
ambientais do empreendimento, refletirá as conclusões daquele. ou,
como anota Herman Benjamin, "o EIA é o todo: complexo, detalhado,
muitas vezes com linguagem, dados e apresentação incompreensíveis
para o leigo. o RIMA é a parte mais visívet (ou compreensível) do
procedimento, verdadeiro instrumento de comunicação do EtA ao
administrador e ao público".11

O projeto de Lei denota a importância e a necessidade do EIA/RIMA, em

todos os empreendimentos, e as alterações propostas traz a tona uma oportunidade de

compensação por danos ambientais causados por atividades potencialmente poluidoras,

dentro da própria propriedade ou em outra área, condicionado prioritariamente ao ganho

ambiental, em outras palavras uma forma de mitigação dos danos causados.

Diante dos argumentos expostos verifica-se a preocupação dos legisladores

em solucionar entraves legais com objetivo de se recuperar áreas com potencial elevado

de regeneração seja na mesma propriedade ou em outra área que haja a necessidade.

Pela importância do tema e pela representação da sociedade que anseia por

responsabilidade socioambiental dos seus governantes, é função deste parlamento

apresentar leis que proíbam a degradação ambiental, dispondo, inclusive, sobre políticas

ambientais, buscando sempre um modelo de desenvolvimento que garanta a qualidade de

vida hoje, mas que mantenham os recursos naturais necessários para as gerações futuras,

conforme prevê nosso ordenamento constitucional,
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Para fundamentar os argumentos supracitados faz se necessário avocarmos
a Constituição Federal de 1988, em seu arl.225, como segue:

No Brasil, a Constituição Federal de 88 o cuidado com esse meio ambiente,
mereceu um capítulo especial, mais precisamente o art. 225, abaixo transcrito:

CAPÍTULO VI

DO MEIO AMBIENTE

Att. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencra I à sadia

qualidade de vida, impondo-se ao Poder P(tblico e à cotetividade o

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presenÍes e futuras

gerações.

§ 10 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao

Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciaís e

prover o manejo ecológico das espécÍes e ecossisÍemas;
(Regulamento)

ll - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à
pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento)

( Reg u I amento) ( Reg u I am ento) ( Reg ul am ento)

lll - definir, em Íodas as unidades da Federação, espaços

territoriais e seus componentes a serer?, especialmente

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas

somente através de lei, vedada qualquer utilização que

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua

proteç ão ; ( Regul am ento)
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lv - exigir, na forma da lei, para instatação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
p u b I i ci dade ; ( Reg u I amento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e subsÍáncias que comportem rísco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regutamento)

vl - promover a educação ambiental em Íodos os níveis de ensino

e a conscientização publica para a preservação do meio ambiente;

Vll - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem

a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(Regulamento)

§ 20 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com sotução

técnica exigida pelo órgão p(tblico competente, na forma da tei.

§ 30 Ás condutas e atividades consideradas /esiya s ao meio

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a

sançôes penais e administrativas, independentemente da

obrigação de reparar os danos causados.

§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Ailântioa, a Serra do

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de

condições que assegurem a preservação do meio ambiente,

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regutamento)

(Regulamento)

§ 50 Sáo indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos

EsÍados, por ações discriminatorias, necessánas a proteção dos

ecossisÍem as naturais.
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§ 60 Ás usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua

localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser

instaladas,

§ 70 Para fins do disposÍo na parÍe final do inciso Vll do s ío desÍe

artigo, não se consideram cruéis as práticas desporÍivas que

utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais,

conforme o § 7o do art. 215 desta Constituição Federal, registradas

como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural

brasileiro, devendo ser regulamentadas por tei especÍfica que

assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (lnctuído peta

Emenda Constitucional no 96, de 2017)

Diante das ponderações elencadas, percebe-se o quão relevante é o

interesse em se legislar e regulamentar sobre mitigação dos recursos ambientais, com a
função precípua e da necessidade de se preservar e utilizar de forma sustentável o que a
Bacia do Alto Paraguai proporciona ao Estado de Mato Grosso,

Desta feita, concluímos que a presente propositura deva ser aprovada, assim,

opinamos pela APROVAçÃO do Projeto de Lei (PL) no 03t2022, de autoria de Lideranças

Partidárias.

E o parecer.

III _ DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 0312022, de autoria de Lideranças Partidárias,

que "Altera dispositivo da Lei no 8.830, de 21 de janeiro de 2008 que dispõe sobre a

Política Estadual de Gestão e Proteção a Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato

Grosso e dá outras providências".
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O Projeto de Lei demostra a necessidade de se tutelar pela Bacia do Alto

Paraguai, neste caso em específico fomentar as atividades econômicas nas áreas

compreendidas pela Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso, permitindo-se,

uma vez cumpridas todas as exigências legais, inclusive ambientais, o desenvolvimento da

região.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçÃO do

Projeto de Lei (PL) no 0312022, de autoria do Deputado Lideranças PaÉidárias.

Sala das Comissões, em d5 Oe 
3cr«ir.üctrü

de 2022.
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