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PARECER NO 50/2021 - CMARHRM.

PROTOCOLO No 895012021 PROCESSO No

114512021

Dala:2510812021

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 75512021, que

"Altera a Lei no 11 .486, 29 de julho de 2021 ."

Autor: Comissão de Meío Ambiente, Recursos Hídricos
e Recursos Minerais.

Relator: Deputado Estadual CÚltq,ô ko,ü!t-,

I- DO RELATORIO

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

de Serviços Legislativos no dia 2510812021, foi colocada em regime de urgência

urgentíssima em 2510812021, conforme folha 06 (seis), sendo encaminhada para o Núcleo

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

Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais em 2510812021, para emitir parecer de

mérito.

Segundo o Projeto de Lei, Ítcará modificada a redação do artigo 13 de Lei

no 1 1 .486, de 29 de julho de 2021, que passa a vigorar com a escrita sugerida pelo artigo

1o do presente projeto.

Segundo a justificativa da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos

e Recursos Minerais, o presente Projeto de Lei tem por objetivo o aperfeiçoamento técnico

no que tange ao delineamento territorial e geográfico para a extração de recursos

pesqueiros nos arredores da barragem da Usina Hidrelétrica de Manso.

Colocado este prelúdio, esta relatoria passa a ponderar no tocante ao

matéria, considerando a oportunidade, conveniência, relevância social eSÍ6ftutôB
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As proposições para as quais o Regimento ordene parecer, em nenhuma

hipótese, serão assentadas em discussão e votação do Plenário, sem o parecer das

comissões que as devam avaliar, com fulcro no parágrafo único do Art. 356 do Regimento

Interno desta Assembleia Legislativa.

Compete a esta Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Recursos Minerais, em consonância com o Art. 369, inciso lX, alíneas "a" a "f', do

Regimento lnterno, enunciar parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes

à matéria ambiental em geral.

Segundo pesquisas realizadas atinente ao assunto, na rede mundial ou

no Sistema de Controle de proposições da Assembleia Legislativa do Estado de Mato

Grosso, não foi apurada a existência de projeto de Lei que trata de matéria semelhante ou

idêntica, tampouco a existência de lei que trate especificamente do tema, a náo ser a

propria lei que está sendo alterada.

Sendo assim, inexiste impedimento regimental para análise de mérito.

Oportunamente, convém ressaltar que foi sancionada a lei 11.48612021, que veda a

extração de recursos pesqueiros nas cercanias da barragem da Usina Hidrelétrica de

Manso.

A lei ordena o uso dos recursos pesqueiros no Sítio Pesqueiro Estadual

do Manso. Conforme a Iei, o local abrange os trechos dos corpos hídricos: a) Rio

Cuiabazinho e suas drenagens até a confluência com o Rio Manso; b) Rio manso e

respectivas drenagens até a confluência com o rio Cuiabazinho (14o41'45'S e 56014'36'W).

Segundo a lei, o sítio pesqueiro está classificado, conforme seu objetivo,

como área para a prática da pesca esportiva, com fulcro na lei no 9.074, de 24 de

dezembro de 2008, autorizando a pesca de subsistência por meio de cadastramento dos

das comunidades ribeirinha no órgão competente.
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Considera-se como sítio pesqueiro a porção do sistema hídrico,

caracterizado por significativa piscosidade, com ecossistemas reservados, aptos a garantir

a conservação do recurso pesqueiro, não qualificado como reserva de pesca esportiva. O

sítio pesqueiro se caracteriza principalmente por proteger parcialmente os atributos

naturais e uso sustentável dos recursos pesqueiras, sob regime de manejo pesqueiro

específico, não se qualificando como unidade de conservação.

O artigo 4o indica que o sítio pesqueiro estadual do Manso está sob

regime jurídico específico de domínio do Estado de Mato Grosso, proibidas as atividades

que desedifiquem o meio ambiente ou que tem o potencial de comprometer a integridade

das condições ambientais da área, bem assim as demais práticas que possam prejudicar a

atividade esportiva.

O artigo 50 define pesca esportiva como a modalidade de pesca, exercida

por pescador amador ou esportivo devidamente licenciado, com materiais específicos, cujo

produto de sua captura não caracteriza comércio. "Considera-se como pescador amador

ou esportivo pessoa física devidamente licenciada pelo órgão competente que pratica a

pesca sem fins lucrativos", conforme menciona o parágrafo único do artigo.

A lei disciplina que no Sítio Pesqueiro Estadual do Manso apenas será

permitida a pesca esportiva na modalidade "pesque e solte", com os seguintes aprestos:

linha de mão; caniço simples; caniço com molinete ou carretilha; equipamentos de pesca

com mosca; iscas naturais (endêmicas da bacia hidrográfica); iscas artificiais; anzol sem

farpa.

O "pesque e solte" se assinala como a prática da devolução imediata do

peixe posteriormente capturado ao sistema hídrico, asseverando sua integridade vital,

conforme o parágrafo único do artigo 60. Ficou impedido o abate de recursos pesqueiros

nativos da Bacia do Rio Cuiabá no Sítio Pesqueiro Estadual do Manso.

Foi excluído desta interdição o abate de recursos pesqueiros destinados à

bsistência e manutenção familiar na quantidade de 5 (cinco) quilogramas por
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pessoa, com linha de mão e vara simples, prestando observância aos demais dispositivos

legais, proibida a sua comercialização.

Conforme o artigo 80, será permitida a exploração econômica do Sítio

Pesqueiro Estadual do Manso pelas firmas de pesca esportiva regulares frente aos órgãos

competentes. Consta que a prioridade de operação para as estruturas de hospedagem já

existentes e instaladas na área, bem assim, regulamentou que aos infratores serão

aplicadas as penalidades antevistas em leifederal e estadual.

Os artigos 9o e 11o foram vetados pelo governador, o trecho da lei

rejeitado no artigo 9o se refere à capacidade de suporte total de embarcações e o artigo

11o trata da instalação de novos tablados no Sítio Pesqueiro Estadual do Manso. Consta

dos vetos que o artigo 9o da proposição ao dispor a propósito de embarcações é

formalmente inconstitucional, por ser questão privativa da união para legislar sobre

navegação lacustre e fluvial.

O artigo 11o foi vetado pela falta de técnica legislativa, porquanto a

inexistência de definição do que seria "tablado" causa dubiedade, dificulta a compreensão

e precisão das disposições normativas do ato legal, violando o artigo 30, inciso I!, art. 80 e

17 da Lei Complementar no06, de 27 de dezembro de 1990.

O Conselho Estadual de Pesca do Estado de Mato Grosso - CEPESCA

fez publicar a Resolução CEPESCA No 002, de julho de 2021, estabelecendo o período de

01 de outubro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, como defeso da piracema, no Estado de

Mato Grosso, nos rios das bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e Araguaia-

Tocantins.

A Resolução antes mencionada considera o inciso XX, art. 8o da Lei

Complementarda União no 140, de 08 de dezembro de 2001,levando em conta ainda a

lnstrução Normativa lnterministerial no 10 de 03 de março de2017, a qual referenda as
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deliberadas pelo CEPESCA, êffi relação ao estabelecimento do período de

considerando também a deliberação plenária reÍerente ao período

nos rios das bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e
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Aragyaia-Tocantins em Mato Grogso, além de considerar a decisão dos membros do

Conselho de pesca - CEPESCA em sua 2a Reunião Extraordinária, ocorrida em 14 de

maio de 2021, com base nos resultados oferecidos pelo Monitoramento Reprodutivo dos

Peixes de lnteresse Pesqueiro no Estado de Mato Grosso.

A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais

desta Assembleia Legislativa realizou audiências públicas, deparou-se com contradições

sobre o assunto, fazendo-se imprescindível a realização de estudos técnicos junto aos

ribeirinhos e pousados para otimizar o dimensionamento das reservas pesqueiras.

Com a sugestão do projeto de lei em apreciação, a vigência da lei a ser

alterada começará em 65 (sessenta e cinco) dias após a sua publicação, ressalvando o

prazo estabelecido para o período não permitido para captura da piracema no Estado de

Mato Grosso.

Destarte, conquista-se um período de tempo maior para visitas junto aos

ribeirinhos e pousados, de sorte a suprimir as contradições existentes e tornar ótimo o

dimensionamento das reservas pesqueiras, permitindo um mais perfeito balanceamento e

equilíbrio geral de interesses entre Estado, populações humana, aquática e o meio

ambiente em sua totalidade, fundando, dessa forma, inquestionável relevância social e

interesse público a aprovação da proposta.

Por todas as razões e justificativas acima apresentadas, manifestamo-nos

pela APROVAçÃO da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 755t2021 de autoria da

Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais.

É o parecer.

III- DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) n'75512021, de autoria da Comissão de

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais que "altera a Lei no 11.486, de 29
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A Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais

realizou audiências pública, deparando-se com contradições sobre o assunto, fazendo-se

imprescindível a realização de estudos técnicos junto aos ribeirinhos e pousados para

otimizar o dimensionamento das reservas pesqueiras.

Com a sugestão do projeto de lei em apreciação, a vigência da lei

proposta começará em 65 (sessenta e cinco) dias após a sua publicação, ressalvando o

prazo estabelecido para o período não permitido para captura da piracema no Estado de

Mato Grosso.

Dessa forma, conquista-se um período de tempo maior para visitas junto

aos ribeirinhos e pousados, de sorte a suprimir as contradições existentes e tornar ótimo o

dimensionamento das reservas pesqueiras, permitindo um mais perfeito balanceamento e

equilíbrio geral de interesses entre Estado, populações humana, aquática e o meio

ambiente em sua totalidade, constituindo, dessa forma, inquestionável relevância social e

interesse público a aprovação da proposta.

Por todas as razões e justificativas acima apresentadas, manifestamo-nos

pela APROVAçÃO, quanto ao mérito, da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 755t2021 de

autoria da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais.

Sala das Comissões, em :]Ode trfu de 2021.
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Projeto de Lei n." 75512021

Parecer no 005012021

Reunião da Comissão em: 1O / C))l 7

Presidente: Deputado Carlos Avallone

rv - DA FrcHA DE VOTAçAO

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

(PL) no 75512021, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Recursos Minerais.

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