
*emx

Comissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais
Asssmbleia Logislativa do Estado dê Mato crosso - ALMT
Secretaria Parlamentar da Mesa Dlrêtora - SPMD
Núcloo Ambisntal e Desênvolvlmento Econômico - NADE

Telefones: (65) 33136914 | (65) 3313-6965
E-mail: nucleoambiental@al.mt.gov.br

DEPUTADO CARLOS AVALLONE

DEPUTADO ALLAN KARDEC

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

DEPUTADO DILIVAR DAL BOSCO

DEPUTADO FAISSAL

PARECER No 0052/2020 - CMARHRM - O.S. No 0158t2020.

PROTOCOLO No 5956/2020 - PROCESSO No 1108t2020
Data: 1810812020

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 072812020, que "lnstitui o
Programa Estadual de Controle do Fogo e dá outras
providências."

Autor: Deputado Faissal.

Retator: Deputado estaouar ÂNan RoXÍ?lr,

I- DO RELATORIO

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

de Serviços Legislativos no dia 18/08/2020 (f1.02), foi colocada em pauta em2610812020,

tendo seu devido cumprimento no dia 09/09/2020 (fl. 28-v), sendo encaminhada para o

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

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Recursos Minerais na data de 0910912020, para emitir

parecer de mérito.

O Projeto de Lei em apreciação "lnstitui o Programa Estadual de Controle

do Fogo e dá outras providências."

Consoante se vislumbra das justificativas que ensejaram a proposição do

aludido Projeto de Lei, o autor esclarece que objetivo precípuo da proposição legislativa é

"promover a aúiculação interinstitucional com yisÍas ao manejo integrado do fogo,

incluindo ações de substituição gradativa do uso do fogo no meio rLtral, de uso adequado

de queimas prescritas e queimas controladas, e de prevenção e de combaúe aos incêndios

florestais, visando à redução da incidência e dos danos dos incêndios florestais no país e a

restauração do papel ecológico e cultural do fogo."
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Ato contínuo, o nobre legislador aduz que 'b enfrentamento do problema

exige, além da estruturação e preparação de instituições /ocais e uma normatização

específica que regulamente e garanta condições de tomadas de decisão e execução de

aÇôes de manejo integrado do fogo numa perspectiva de cooperação e articulação o Poder

Público, organizações da sociedade civil e entidades privadas."

Por derradeiro, o Deputado Faissal, conclui que "é público e notório que as

queimadas assocladas ao clima seco da estiagem aumentam consideravelmente a

incidência de problemas respiratórios, cujo combate deve ser enfrentado pelo Poder

Publico como questão de saúde pública considerando especialmente o momento

pandêmico que vivemos. "

Em apertada síntese, é escorço do que tinha a relatar.

Feito este introito, passo a discorrer acerca da análise de mérito da

matéria.

II - DA ANALISE

As proposições para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma

hipótese, serão submetidas à discussão e votação do Plenário, sem o parecer das

comissões que as devam apreciar, consoante norma inserta no parágrafo único do Art. 356

do Regimento lnterno desta Casa de Leis.

Compete a esta Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Recursos Minerais, de acordo com o Art. 369, inciso lX, alíneas "a" a "f', do Regimento

lnterno, emitir parecer a todos os projetos que tratem de assuntos atinentes à matéria

ambiental em geral.

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
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do tema abordado, no segundo, a existência de projetos semelhantes

, se houver, a propositura deve ser apensada.
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Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de

proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, não

foi encontrada uma propositura igual ou semelhante ao tema, o que significa a inexistência

de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo tal propositura

preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada

mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

Oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de fato e de

direito. O pressuposto de direito é a disposição legal da estrutura no contexto; e o
pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a Administração a praticar o ato.

Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público e relevância

social. O interesse público refere-se ao "bem geral"; conceito central para a política, a

democracia e a natureza do proprio governo, já a relevância social é justamente a

verificação da importância da proposta para população.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise, nos seus requisitos

necessários e inerentes ao caso.

De início, convém registrar que os recentes casos de incêndios no

Pantanal Mato-Grossense e no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães1

evidenciaram aos Poderes do Estado de Mato Grosso a importância do tratamento

adequado - preventivo e corretivo - a esses fenômenos, especialmente em face da

relação que têm com o desmatamento.

Embora o noticiário recente sobre queimadas e incêndios tenha alertado a

sociedade mato-grossense, brasileira e a comunidade internacional, gerando nível de

c_gnscientização sem precedentes, há muito tempo os incêndios florestais são motivo de

rnato-grosso/n otiçial2020109/08/inccndios-atingcrn-pantanal-e-parques-do-xingu-e-de-chapada-dos-
-grosso.ghtml
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preocupação pelos órgãos executores da política ambiental brasileira, em particular o
Ministério do Meio Ambiente e suas unidades vinculadas.

Nos últimos anos, os incêndios florestais têm impactado com severidade a

qualidade de vida, o meio ambiente e o clima global.

Neste particular, segundo dados fornecidos pelo lnstituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE), os incêndios florestais no Brasil cresceram de forma

vertiginosa ao longo de 2020 em quase todos os biomas. De 1o de janeiro a 12 de

setembro, o orgão contabilizou 125.031 queimadas no país, o maior registro para o período

desde 2010, quando 182.170 focos de calor foram mapeados no mesmo intervalo.

De igual modo, o referido instituto de pesquisas (INPE), assegura que os

incêndios no Pantanal cresceram 210% no ano de 2020, apontando que este bioma

registrou 14.489 queimadas de 1o de janeiro até 12de setembro, contra 4.660 no mesmo

período do ano de 2019.2

Frise-se que, a importância dessa questão foi reconhecida quando da

discussão e aprovação da Lei Federal no 12.651 , de 25 de maio de 2012, conhecida como

Codigo Florestal. Contudo, apesar de essa lei ter sido aprovada há oito anos, até hoje não

foi implementado o seu artigo 40, que prevê o estabelecimento, pelo governo federal, de

"uma Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos

lncêndios Florestais, que promova a articulação institucional" para "a substituição do uso

do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combaÍe aos

incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas".s

Acerca do tema, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou o aresto

no 2.51612011, ressaltando a importância de se tratar o tema de forma planejada e

menciona a previsão legal da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas,

Prevenção e Combate aos lncêndios Florestais no artigo 40 da Lei 12.651t2012,

em que realizou uma auditoria junto aos orgãos envolvidos na prevenção e

ierrse.corn.br/brasil/2020/0914875186-incendios-crescern-210--no-pantanal.hhnl
ederal no 12.651, de 25 de maio de 2012
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combate às queimadas e incêndios florestais, bem como procedeu um diagnóstíco com as

principais causas e vulnerabilidades que contribuem para a elevada ocorrência de

queimadas e incêndios florestais no Brasil, com a finalidade de verificar o nível de

interação entre os órgãos públicos envolvidos com o problema em questão.4

Destarte, o Projeto de Lei (PL) n" 072812020, ao instituir o Programa

Estadual de Controle do Fogo, vai ao encontro da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de

2012 (Código Florestal), o que, per si, confere transparência e fortalece a participação e a

fiscalização, tanto pela sociedade mato-grossense quanto pelo Partamento, na medida em

que garante a devida obseruância à Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas,

Prevenção e Combate aos lncêndios Florestais, prevista no Código Florestal.

Por derradeiro, conclui-se que os Arts. 60 e 70 do Projeto de Lei no

72812020 possui um aspecto importante, uma vez que oferecerá melhores condições de o

Poder Legislativo exercer o seu papel fiscalizador no tocante ao controle do fogo e,

secundariamente, promoverá o envolvimento de um amplo e variado espectro de atores,

incluindo os setores governamentais e os não-governamentais em toda sua diversidade,

como a sociedade civil organizada, na medida em que institui o Comitê Estadual de

Controle do Fooo. Veja-se:

"Art. 6" Fica instituído o Comitê Estadual de Controle do Fogo,

como instância inlerinslitucional de caráter consuhivo e

deliberativo dq Política Estaduol de Conírole ao Fogo, vinculado ao

Ministério do Meio Ámbiente, com as ,seguinÍes aÍribuiçõe.s: I -

Facilitar a articulação instiÍucional para a promoção do mane.jo

integrado do./bgo; II - Editar Resoluções para a implemenÍação da

Política Estadual de Controle ao Fogo; III - Propor medidqs pqra a

implementação da Política Estadual de Controle ao Fogo e

moniÍorá-las periodicamente; IV - Apreciar e dar publicidade ao

relatório anual sobre os incêndios .floreslais no território estadual,'

tcu.gov.br/#/documento/acordaocompleto/*/NuMACORD AO%253A2516%252OANOACORDAO%253A201 I
Ao/o2520desçYo252C%2520NUMACORDAOINT%2S20descl0loÁ25202uuid:fl2b9fc0-f8f7-1lea-a408-

A L tvt'I- íÍ
§

- o"9 )LCREIARTAPARI AlVt\-AqDAMl:ADRLIORAIPACINA5DtBI\UL.IOAVBI{ NlAl lDÍ s{ NVOI VlMl N OÍCOI{OV,CO-BC'



ffi
ffiffi

Gomissão de Meio Ambiente, Recursos
Hídricos e Recursos Minerais
Assemblêiâ Legislativa do Estado dê Mato crosso . ALMT
Sêcretaria Parlamentar da Mesa Dir€tora - SPMD
Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico - NADE

Tolefonês: (65) 3313-6914 | (65) 3313-6965
E-mail: nucleoambiental@al.mt,gov.br

DEPUTADO CARLOS AVALLONE

DEPUTADO ALLAN KARDEC

DEPUIADO XUXU DAL I\,4OLIN

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO FAISSAL

V - Propor mecanismos de coordenação para deÍecção e conÍrole

dos incêndios .florestais a serem 4 Projeto de lei - bipzpanb Estado

de Malo Grosso Ássembleia Legislativa aplicados por instiÍuições

de resposta ao fogo, a exemplo dos centros integrados mutagênicas

de coordenação operacional; VI - Estabelecer as diretrizes acerca

da geraçiio, da coleta, do registro, da análise, da sistematização, do

comparlilhamenlo e da divulgação de infbrmações sobre os

incêndios.florestais e o manejo iníegrado do fogo; VII - Estabelecer

as diretrizes para a captação de recursos fisicos e .financeiros nas

di/'erentes esf'eras governomentais; Wil - Estabelecer as diretrizes

para a capacitação de recursos humanos que aÍuarCío na prevenção

e combate oos incêndios .florestais e nas atividades relacionadas

com o manejo integrado do .fogo; IX - Propor insÍrumentos de

análise de impoctos dos incêndios e do mane.io integrado do .fogo

sobre a mudança no uso da terra, a conservação dos ecossistemas,

a saúde pública, a.flora, a.fàuna e a mudança do clima; X - Caberá

ao Comitê o relacionamento e o controle de contratos .firmados

enlre o Poder Executivo e a aviação agrícola voltada ao combaÍe de

focos incêndio em campos ou florestas nos termos do ArÍ. 2o, §2o,

alínea "e" do Decreto-Lei n'.917, de I de outubro de 1969 § l'
Compete ao Comitê Estadual de Controle do Fogo elabor(tr e

aprovar seu regimento interno para dispor sobre sua organização e

seu.funcionamenlo. § 2'O regimento interno do ComiÍê Estadual de

ConÍrole do Fogo será aprovado pela maioriq qualificada de dois

terços d.e seus membros.t'

"Art, 7o O Comitê Estadual de Controle do Fogo será composto por

um representante titular e um suplente de cada órgão e entidade a

seguir indicctdo: I - SecreÍaria de Meio ÁmbienÍe, que o presidirá,'

II - Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação; III - Secretaria

de Infraestrutura IV - Secretaria de Comunicação; V - Ministério
{oçu'N'Ú»
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Público; VI - Ordem dos Advogados do Brasil; VII - Instituto de

Teruas de Mato Grosso; VIII - Assembleia legislativa de Mato

Grosso; IX Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade; X - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renovávei,-; XI - Corpo de Bombeiro Militar."

Por todas as razões e justificativas alhures consignadas, manifestamo-nos

pela APROVAçAO da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 72812020 do Deputado Estadual

FAISSAL.

E o parecer.

III- DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 72812020, de autoria do Deputado

Estadual FAISSAL, que "lnstitui o Programa Estadual de Controle do Fogo e dá outras

providências."

A presente propositura confere transparência e fortalece a participação e

a fiscalização, tanto pela sociedade mato-grossense quanto pelo Parlamento, na medida

em que garante a devida observância à Política Nacional de Manejo e Controle de

Queimadas, Prevenção e Combate aos lncêndios Florestais, prevista no Codigo Florestal.

Equitativamente, verifica-se que o aludido Projeto de Lei promoverá o

envolvimento de um amplo e variado espectro de atores, incluindo os setores

governamentais e os não-governamentais em toda sua diversidade, como a sociedade civil

organizada, uma vez que institui o Comitê Estadual de Controle do Fogo (Arts. 6o e 7o do

Projeto de Lei no 72812020).

Desta feita o Projeto de Lei no 72812020, de autoria do Deputado Estadual

FAISSAL deve ser APROVADO quanto ao mérito.

-I.
Sala das Comissões, em -l i de q 
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!v - DA FTCHA DE VOTAçÃO

Projeto de Lei n.o 72812020 Parecer n.o 0052/2020
Reunião da Comissão em: í + {
Presidente: Deputado Carlos Avallone

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

(PL) n' 72812020, de autoria do Deputado Estadual FAISSAL, porquanto a propositura

confere transparência e fortalece a participação e a fiscalização, tanto pela sociedade

mato-grossense quanto pelo Parlamento, na medida em que garante a devida

observância à Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e

Combate aos lncêndios Florestais, prevista no Código Florestal e, equitativamente,

promoverá o envolvimento de um amplo e variado espectro de atores, incluindo os

setores governamentais e os não-governamentais em toda sua diversidade, como a
sociedade civil organizada, uma vez que institui o Comitê Estadual de Controle do Fogo

(Arts. 60 e 70 do Projeto de Lei no 72812020).

ldentificação do (a) Deputado (o)

Membros Titulares
DEPUTADO CARLOS AVALLONE

DEPUTADO ALLAN KARDEC

DEPUTADO XUXU DAL MOLIN

DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO

DEPUTADO FAISSAL

Membros Suplentes

DEPUTADO NININHO

DEPUTADo TÚoIo cRaRAL

DEPUTADo DR, JoÃo

DEPUTADo paulo Rnaúlo
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FOLHA DE VOTAÇÃO _ SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA

RfUmÃO: 4u Reunião Extraordinária

DATÁ/HORÁRIO: t7 t08t2021às 15h
VOTAÇÃO: Por Deliberação Remota

PROPOSIÇÃO: PROJETO DE LEI N'728/2020
AUTOR: Dep. Faissal

RELATOR: Dep. Allan Kardec

VOTAÇÃO

SOMA TOTAL 04 0 01

REST]LTADO FINAL

APROVADO o PL n'72812020, de autoria do Deputado Faissal.

CERTIFICO que o Deputado Xuxu Dal Molin e o Deputado Dilmar Dal Bosco votaram através

do Sistema Eletrônico de Deliberação Remota (videoconferência). Ausente o Deputado Faissal. Os

Deputados Carlos Avallone e Allan Kardec, deliberaram presencialmente.

Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico

MEMBROS TITULARES SIM NÃO ABSTENÇAO AUSENTE
Dep. Allan Kardec x
Dep. Carlos Avallone x
Dep. Faissal x
Dep. Dilmar Dal Bosco x
Dep. Xuxu Dal Molin X

MEMBROS SUPLENTES SIM NAO ABSTBNÇAO AUSENTE
Dep. Dr. Eugênio

Dep. Dilmar Dal Bosco

Dep. Thiago Silva

Dep. Sebastião Rezende

Dep. Delegado Claudinei
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