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I - Relatório

A presente iniciâtiva foi recebida e registrada pela Secretaia de Sewiços Legislativos no

dia l4lo4l;021, sendo colocada em segunda pautâ ro diâ 0610'712021, tendo seu devido

cumpimento no dia 04108/2021, após foi encaminhada paÍa esta Comissão de Constituiçâo, Justiça

e R;dação CCJR na -esma data, aportando-se no dia 05/08/2021, tudo confÔnne as fls 02 e

1s/verso.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lci tt." 24412021, de aL-rtoria do Deputado Allan

Kardec, conforme ementa acima. No âmbito desta comissão, denho do plazo regimental, não foram

apresenladas emendas e ou subslilutivo5

O projeto em referência, tcm por objetivo geral disciplinar e orientar a utilização e

preservação dos recursos naturais das baías do pantalal mato_grossense, por meio de instrumentos

próprios.

O Autor expõe a seguinte justificativa ao Projeto de Lei:

"Á prcsente prcposía legislativa risa instituir a Polílka E\ladual de Proteção das

Baía: do Pantqndt, qrc tenl por obieíi|o gerul clisciPlinar e oientar a utilizaçào e

presen)açõo dos recursos naturdis das bdíds do panlanal nato-gtossense' por

nÊio de insltumentos PtóPric,s.

O Pdntandl Maío-grossense possui diletsas baías que se aPresenía"l conlo

verílacleiros lesouros da naluteza .lada a stfis c.lraclerísliccts diferenciddas

Destacatnos ds cle Chdcorcré e sia Mari1na.

Chacororé é ít naior baíado pantandl com61 Knl de exlensão por 16de ldrSÚra'
I

,tu. ,q',a.e ,q.ntO"lo Irluggi, '."oo, 
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Eld lemíorfialo de cordção e é n1a clas mais belas para se conhecer

A Baía Chacoroté eslá coneclada ao Rio Cuíabít e exerce uma séries de funões

úalunTis deco/rentes do movínenío das tiguas, Duranles os cheias' ela se liSa d

Bãía Siá Maridn(j, cltrqrés de coliÍos por ueio da planície alagáwl, chegando a

atingir.t50 Kfi de extensão.

Esles corixos .t'utlciona 1cot11o corredores Lle 1igrtlçtio de peixes' entre o rio e as

baías. Durante o período de secd, a Baía de Chacororé 'lininui de extensão

tornando'se indePefidente .tpós a secagem dos corixos' que ligan a [" ] Chacorcré

à de Siá Mariana e do Rio Cuillbá' Fdto esle que ldmbém occtsiona a rete ção dos

peixes efi suas águas' lrí,nsíonnafido-a em um berçário aíural de peixes que

enconlra nesse local a garafilia de sua sobrerír'ê1|cia'

Todãvid. d Baía de Chacororé não atrai apefias pelas suas caraclerhticas

naturais. A região abriSa muiíos veslíf:ios atqueológicos' como úíensílios de

cerdDlica dos írulios Bororos, que potlen ser enconlrados no CaPão do Caco' un't

ilha nuilo pequena que sutge no períotlo dd :eca' Púxit ct o Pontd Grande a

potlltt da cufla do desenho de coração queíotma a baía'

H(i lanbén nuilds len(lds que )-e íormarum efi lorno da baía' que ainda hqie se

manlém vi. as fid cullura dos Poros 1el€:acense e nimose')no' cono a lenda da

Mãe d'Águd, e a do Minhocão-

Á Baía de Siá Maridfid possui utlld área de 50 kn'1 e oferece contlição irleal paru a

pesca esPortit)d e o íurismo cle conlemplaÇão' Em súa margem poden set

enco11!rudos [,.] pousadas e re:ltturanles' cotl1 bodt esh'uíuras' que oÍerecem

passeios de bdrco para ohsefiação de aves saíàtis íolográlicos e Pesca"

Cumprida a primeira pautâ, o projeto foi eÍcâminhado à Comissão de Meio Ambiente'

Recursos Hídricos " iecu."os 
'Mi.t"rais' 

u_qual exato' parecer de mérito favolável à aprovação'

iànão .iào up.o"uao "- 1.'votação pelo Plenàrio desta Casa de Leis ío dia 0610'712021'

Após o cumprimento dâ segunda pauta, os autos foram encaminhados a esta Comissão de

Constituiçáo, Justiça e Redação para artáiise e pareceÍ quanto ao aspecto constitucional' legal e

juridico.

É o lelatór'io.

À;. Arã--Aotô,io Mud-i, n.'06, s"to.A CfA CEP:78049-901 cuiabá-MT' (JM)
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II - Análise

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

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea "a", do Regimento Intemo
desta Casa d€ Leis - RIALMT, opimr quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas

as proposições oferecidas à deliberação do Plenário desta Casa de Leis

Prima facie, se verifica que a propositura, em comento, não viola reserva de iniciativa, (âfi.

61, §l'da CF/88), tampouco trata de matérias exclusivamente reservadas a outros Entes da

Federação. Ao contráÍio, ao tÍatar de questões emine[temcnte relacionadas à proteção ao meio

ambiente, sendo tema de competência legislâtiva concorrente entre â União, aos Estados e âo

Distrito Federal, conforme prevê o artigo 24, ilcisos VI e VIII da Constituição Federal, i, veró7:t:

"Á.24. ComPele à Llnião, aos Estados e ao Distrito 
''ederdl 

legislat

concofienle 1efile sobre:
(...)
VI - Jloreslds, caça, pesca, fauna' conserração da nltturcza, defesu do solo e dot

recursos naturqis, proleção do rcio dnhienle e contole da Pol iÇão;"
(...)
VIII - respottsabilidade por dano ao rcio a\úieníe' ao consunidot, bens e

direibs de \)alor attíslico, esÍélico, hisíórico, lütístico e paisaSí\lico;
(...)

§ 1'No ônbito da legislctção concorrente, a comPelência da União linitur-:e-d a
ertaüh Lr nttrt»a: gerait

§ 2" A cotfipeíência íla Llnião paru legislar sobre no nds gerais não eícl1ti a

c o mpe I ênc i a s üple m en I dr Ílo s Eslo d os.

§ i' Inexistindo lei Íedetal sobre nornas gerais, os l:ltúdos o?Ícerão a
cotnpetêncid legislalfua plefia, pdra atenclet a suas peculidridades'

§ 4;A superveniêncía de le i ;fetleral sohre nornas geruií.tuspende a efcácia da lei

estadaal, no que lheíor conltuirio.

De mais a mais, a Carta Federal tern em seu bojo um capítulo inteiro dedicado ao meio

ambiente, o qual é composto dos seguintes dispositivos:

Á .225. Todos lôn clireib do neio anbienÍe ecologicd,nenle equilibrado' ben de

uso co 1u 1 do povo e essencidl à :adia qüalidade de tida impondo-se ao Poder

Público e à úletividaÍte o de|er cle defendê'lo e preservá-lo Para as presentes e

'§ 
1" Paia ansegurar a efeti'ridade tlesse direito' incumbe do Podet Público:

(...)
Vi - pro.tre, a etlucação ambie lal e 1 toclos os níT eis de ensino e a

conscienlização públicd pdra a pte§eNdção do nleio a bienle;
y - proteger'a Jauni e a flora' vedadas, na Iotna da lei 

- 
as.prática§ qt'e

coloq e l en risco sua íunção ecológica Provoqüen1 d exllnÇao de espectes ou

s hmeta l os ani aís a ctueldade-

,qv. endré Artôrio Maggi. n. '06, Setor A CPA CEP: 78049-901 Cuiabá MT. (JM)
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Em consonância com a ConstituiÇão Federal (CF), a Cartâ Estâdual (CE) assim dispõe:

Art. 263 - Todos tên díteito ao neio dnlhiente ecoloqlicamente equilíbrado' he, de

uso cottlutll do povo e essencial à sddia quttliclacle de lida, irnpondo-se ao Estado,

aos Municípios e à cttletividade o.lerer de deÍel|dê'lo e preser','á'lo para as

prcsente\ P lutur,ts glta\àe:.
ParágraJo úníco - Para dssegurar a eÍeti'iclade desse direito incunbe ao D ado:

Código EstaÍtultl do Meio Anbieníe Lei Cr, ]plenentar n'36' de 2l de no',enbro
de 1995.
(...)
VII - pro,no,iet « e!1ucLtção a hienldl em Íodos o\ níwis da ensino e «

conscientização pública para a presen'ação clo nleío a bienle;
(...)
IX - proteger d .faüna e a Íloru' as.\eguranclo a dir'e^idade das espécies a dos

ecossiste,no§, veÍladas, na íor 1at clo lei' a$ prálicas qüe coloque en risco suct

íunção ecológica e ptoroquen a exlinÇão.le esPécies oü sub rcld'l1 os dnü ais à

cruetdade:
(...)

Vê-se, de plano, que a Constituição da Rcpública ao consideraÍ o meio ambiente como

essencial à sadia àualidade de vida, dando-lhe caráter difuso, alçou-o a condição de direito

fundamental, sendo, portaÍto, cláusula pétrea

Em razão da conexão entÍe o direito ao ambiente e o direito à vida, vcrifica-se a

"contâmilação" da proteção âmbiental com uma qualidade que impede sua eliminação por via de

emenda constitucio;al, estândo, por via de consequàrcia, inserido materialmente no rol das

maténas componentes dos limites matedais âo poder de rcforma (art 60, § 4'', da CF/1988) de

modo a conferir ao direito fuúdâmental ao ambiente o status de cláusulâ pétÍea'

Como referido acima, o dever fundamental ou os deveres fundamentâis de proteção do

ambiente devem - ainda que eventualmente com intensidade variável dispor do mesmo regimo

juridico-constitucional dos direitos fundamentàis, notadamente em rclação à sua proteção contra os

poderes de reforma constitucional. outra não poderiâ ser a intelpretâção constitucional dada âo

àireito-de-ver de proteção do ambiente, em vista dâ coDsagração da sua jusfundamentalidade'

Adotou-se, portanto, a tendência contemporânea de preocupação com os interesses difusos'

e em especial com o meio ambiente, l1os termos dâ Declaração sobre o Amhiente Humano'

realizada na conferência das Nações unidas em Estocolmo, suécia, em junho de 1972, em que se

consagrou solenemente:

"O hoitem ten o dieito Íunddnlental à tihe ade, à iSudldade e ao tleslrute de

comlições de rida a(lequa(las, en fi neio dmbienle cle qualidade íal que lhe

pnrrriro l"ru, ,ora ,i,1" aigro gozar tle he restar e é portador solene de

ohrigação de proleger e nethorut o nrcio antbiente pard a\ geruções presenles e

4

À,1-dré Àrlô.i, M"CCI, 
"jOO, 

S"r.. e Cprt Clp:78049-90l Cuiabá MT (JM)
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.íuturds. Á esse respeilo, tts polílicas qüe prcmow,rl ou perpeludltl o 'apafiheid', a
legtegdção racial, a discriminoÇão, a opressAo colonial e oulrds Íot tas de

opressão e cle dotnhação eltlrangeiftt perulanecem conde ddds e devem ser
eliminadas. Os recursos t1aÍüruis da Terro, incluídos o crr, a água, o solo, ttflora e

a fauna e, especiahnente, purcelds rcPresenÍdtit.ts dos e.ossittc ús natürais.

detem ser prerervados en beneficio clax geruções aluais e J1llurus, rcdianle un1

cuidadoso planeianenlo ou adDúnistl.tçã1) ddequados. Dere ser manÍidd e. se lpre
ílue possbel, resíourada ou lelhorada a capacidade da Terra de prodltzit'
recu$os reno||iveis úl.tis. O ho lem Íetn d responsabilidode especial de pre:en'ar
e ddmínistrar iudiciosaúente o patrimônio rcPresentaÍlo pela fora e fauna
silvexlres, bem assittl o seu 'habital , ctue te enconlran alualmenle a l grow
perigo, pot u la comhindção cle.làlores adratsos. E 1 unsequêncid' ao planilicar
o desen,rolvintenlo econô ico, Llere rcr arribuídu i lPorlância à conserwçiio .la

natweza, incluídas alora e afauna silvesnes."

Vale destacar que, â proposta ora em ânálise, está em linha com a Lei Estadual n. '8'830,
de 2l dejaneiro de 2008, conhecida como "A Lci do Pantanal" que dispõc sobÍe a Politica Estadual

de Gestão e ProteÇão à Bacia do AIto PaÍaguai no Estado de Mato Grosso, de fonna suplementar.

E em âmbito federâ], a matéria também está em congÍuência com a Lei n. ' 6.938, de 3l de

agosto de 1981, que dispõe da Política Nacional do Meio Ambiente, o qual prevê em seu afiigo 20,

os seguintes princíPios:

''Att. 2" - A Políticd Naciondl do Meio A,tlbiente ten pot obiettuo d prcsenaÇão

fialhotid e recuperação da qualidade dtnbie tol PtoPícitt à "'idú 
r'isandL)

assegürar, no País, cotldições ao desenrolvinenb sócio-econônlico, aos inlercsses

dd segurança nacional e à proleção do digniddde da úda humana, alendidos os

setpintes princQiot:
I I ação gtvernamental na únutenção do equilíbrio ecológico' considerando o

fieio amhienle cono u Pdtrinônio Público a ser necessariafiente ati:tegurado e

prolegido, lendo en \)is 7 o uso colelivo:
II - rucio Ltlízdção do uso do solo, do subsolo da água e do ar;
III - ptaneiafienlo eiscalizctção do uso dos recursos afibieníaís;
Iy - prcíeçdo Llo! ecossi\te 1as, corn a pleservaÇão de óreLts reprcsenlLlirds;

V - iontrole e zoneamento das .ltividoÍles polencitll ou ektiva lenle poluidotas;

VI - nÉentbos ao estu.lo e à pesquisa de techoloSli.ts orientãda' para o u§o

rac,onal , a proreçàu dos ,ecur"os unhtintois
VII - dco lpdfihamenlo do eslado da qttalidade anbiental;
VIII - rec perdção de áreas deg'ddada§;
IX - proteção de tireas úmeaçaílas de degaddção
X - eduLação ombieútdl a lodos os ní're! de ensino, inclusi'e d edücação dd

conunitlacte, objetiwndo capacitá-l? para p.trticipaçAo otiva na defesa do meio

Av. André Aniônio Maggi. n 'or-s"t-,q. CPA CEP: ?8049 901 Cuiabá MT (lM)
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Dessa foma, a propositura é compativel com as nornas e princípios das CoNtituições
Fcdcral o Estadual, indo ao encontro aos ditames da legislâção nacional e estadual quaDto ao

assunto, de modo a consignar uma política eficiente e eficaz de proteção das Baías do Pantanal

Em síntese, não vislumbramos questões constitucionais e legais que §ejam óbica para à

aprovaÇão do preselte projeto de lci.

É o parecer.

III - Voto do (a) Rêlator(â)

Pelas razões expostas, voto favoráYel à aprovação do Projeto de Lei L' 244/2021, de

autoriâ do Dcputado Allan Kardec.

Sala das Comissões. em X$ deal de 2021.

I\'- Fichâ de Votaçio

Voto Rclator ía
o de Lei r' " 244/2021, de autoria do

^1lân 
Kardec.

Projcto de I-ei n." 2,14/2021 Parecer n." 1053/2021

Rcunião da Comissão cm T6/oc t áoài
Presidente: DeDutado o.-) ;-[,>a-, 5.- Lç--
R"lator(a):D@

ldentillcaÇão do (aPosiÇào na Comissão
Relâ1oÍ (â)

^,. 
Adré A"tô"i. M"csi, 't'Of,3"o,,L cp'q CEP:?8049-901 Cuiâbá MT (JM)
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Reunlão 17ê Reunião Ordinária Remota

Data 28/09/2021 Horário 08h00min
Proposiçâo PROJEÍO DE t-Et Ne 24412021
Autor (a) Deputado aLLAN KARDEC

Membros Titulares Sim Não Abstenção

Deputado Wilson Santos - Presidente x ! tr !
Deputâdo Dr. Eugênio - Vlce-Presidente ú tr tr x
Deputado DilmaÍ Dal Bosco I tr tr tr
Deputada Janaina Riva x tr tr tr
Dêputâdo sebâstião Rezende x n tr tr

Membros Suplentes

Dêputâdo Carlos Avallone tr tr tr n
Deputado Faissal tr tr n !
Deputado Eduardo Eotelho tr ú ! !
Deputado Delegado Clâudinei n tr tr tr
Deputado Xuxu Oâl Molin tr tr tr tr
Soma Total 5 0 0 1

n".uft"aó fin"t, fUater'a reUt"a" p"lo Deputãdo sebastião Rezende corn parecer FAV0RÁVEL, e lida

presencialmente pelo Deputado Falssal. Votaram com o relator a Deputadã lanaina Riva e os

Deputados Faissal, Wilson Santos presencialmente e Dilmar Dal Bosco por videoconferência. Ausente

o Deputdoo DÍ. I ugénio Sendo d matê' à êprovdda (on paÍe, er rAVORAVI L.

Aveni.la André Antôn o Ma88l, n s 06, Setor A cPA - cEP: 78049 901 cuiabá MT


