
Deputados discutem exclusão 
de MT da Amazônia Legal

RESERVA LEGAL

A Comissão de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos 
e Recursos Minerais da As-
sembleia Legislativa reali-
zou na segunda-feira, dia 23, 
reunião extraordinária para 
discutir o projeto de lei fe-
deral 337/22, que tramita na 
Câmara dos Deputados, que 
trata da exclusão do Estado 
de Mato Grosso da área da 
Amazônia Legal. A propos-
ta, de autoria do deputado 
federal Juarez Costa (MDB/
MT), tem o objetivo de redu-
zir a área de reserva legal a 
ser mantida no estado.

O relator do projeto na 
Câmara dos Deputados, de-
putado Neri Geller (PP-MT), 
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Lançamento de projetos e
atividades educacionais marcam 
Semana do Meio Ambiente

EM TANGARÁ DA SERRA

No próximo dia 5 de 
junho é comemorado o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Para celebrar 
a data, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te preparou uma extensa 
programação que será re-
alizada durante a próxi-
ma semana, em Tangará 
da Serra.

As atividades da Se-
mana do Meio Ambiente 
iniciam na segunda-fei-
ra, dia 30 de maio e se 
estenderão até o dia 5 de 
junho. O lançamento está 
marcado para às 7h30, 
no Paço Municipal, com 
o projeto ‘Servidor cons-
ciente não usa descartá-
vel’. “Realizamos um cro-
nograma de atividades 
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que focam em diversas si-
tuações que contribuem 
com a qualidade de vida 
e para a melhoria do nos-
so meio ambiente, ini-
ciando dia 30, com o lan-
çamento de um programa 
de conscientização e par-
ticipação dos servidores 
públicos quanto a coleta 
seletiva, especificamente 
na Prefeitura”, explica o 
secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Vinícius 
Lançone.

Na terça-feira, 31, a 
programação segue com 
o programa de combate a 
incêndio - construção de 

aceiros e workshop ‘Li-
cenciamento Ambiental: 
apresentação a platafor-
ma IDOC’; e na quarta-
-feira, 1º de junho, have-
rá mutirão de limpeza no 
Distrito de São Joaquim, 
com a participação de di-
versas secretarias muni-
cipais.

Já na quinta-feira, 2 
de junho, as atividades 
seguem com oficinas de 
brinquedos ecológicos 
nas escolas Antenor So-
ares, Sílvio Paternez e 
Gentila Susin Muraro; 
e na sexta-feira, 3, com 
teatro ‘As aventuras de 
RE & Cicla’, do Ponto de 
Cultura Flor do Mato, na 
Creche Irmã Maris Stella 
e Atacílio de Souza; e 
ainda a Oficina de Paisa-
gismo na Gentila.

No sábado, 4, acon-
tecerá um pit stop para 
conscientização ecológi-
ca em frente a Praça da 
Bíblia, no período da ma-
nhã, e também o 1º Curso 
de Brigadistas da Defesa 

Civil Municipal, durante 
todo o dia. O curso segue 
no domingo.

E, para finalizar, no 
domingo, 5, distribuição 
de mudas na Feira Mu-
nicipal. “Várias ações, 
vários momentos para 
relembrar da importân-

cia e da conscientização 
da nossa população pela 
preservação do meio am-
biente. Contamos com 
a colaboração de todos. 
Vamos nos conscientizar 
para uma cidade melhor 
para as nossas crianças e 
todos os tangaraenses”.
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afirmou que o debate sobre 
a proposta está no começo 
e que será tratado com res-
ponsabilidade ambiental. 
Para ele, o debate precisar 
ser discutido com todos os 
segmentos ambientais na-
cionais e internacionais.

Segundo Geller, os acor-
dos internacionais que foram 
assinados para regulamentar 
o fundo de compensação do 
ativo ambiental precisam ser 
cumpridos. “Não é justo que 
Mato Grosso pague um pre-
ço tão caro do ponto de vis-
ta econômico para preser-
var o meio ambiente para 
o mundo todo, sem que os 

nossos produtores sejam 
remunerados”, destacou o 
parlamentar federal.

De acordo com o presi-
dente da Comissão de Meio 
Ambiente, Carlos Avallo-
ne (PSDB), a proposta em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados vai ser debatida 
pela Assembleia Legislati-
va de forma transparente 
e com a presença de todos 
os segmentos envolvidos 
com a questão ambiental 
em Mato Grosso. “Essa é 
uma discussão que atinge 
todo Mato Grosso”, disse 
Avallone.

A proposta, que altera o 
Código Florestal, está em 
análise na Câmara dos De-
putados e está em caráter 
conclusivo nas comissões. 
Na Câmara Federal, o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira, (PP-AL) designou o 
deputado Neri Geller (PP-
-MT) para ser o relator do 
projeto de lei.
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