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Nos termos do Art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente aos Órgãos
responsáveis, aos quais passo a mencionar:
METAMAT, DEFESA CIVIL, SINDIMINERIO MT, MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, UFMT –
Faculdade de Geociências, SEMA MT, FORMAD, ANM – GERENCIA REGIONAL DE MATO GROSSO,
desse Estado.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento se justifica tendo em vista a comoção geral e a repercussão trazida pelas
circunstâncias do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho – MG, da imputação potencial de crime socio
ambiental de elevado impacto, das informações derivadas de situações de exploração mineral no território
mato-grossense que importam riscos de variados níveis;
Com base nas prerrogativas do artigo 28 e nas disposições do artigo 74, II,e artigos 263 a 299 da
Constituição do Estado de Mato Grosso;
Movido, também pela difusão de matérias veiculadas por variados órgãos de comunicação digital e imprensa
local e regional, entre as quais, citamos:
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/12/mineradoras-sao-notificadas-em-mt-reforcar-seguranca-emseis-barragens.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/11/fiscalizacao-identifica-irregularidades-em-20-barragens-emmato-grosso.html
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/barragens-de-mt-estao-sob-investigacao/495595
http://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/manso-coloca-5-cidades-em-alerta/105523
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http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=454302&noticia=suposto-vazamento-em-barragem-ating
e-rio-na-grande-cuiaba-agua-apresenta-coloracao-estranha
Solicitamos às Instiuições citadas acima:
1. a descrição, apreciação valorativa o cumprimento dos procedimentos de licenciamento, de avaliação, de
análise de risco, de monitoramento, de fiscalização, de inspeção, de aplicação de sanções, de
cumprimento de normas, de medidas reparadoras e de compensação;
2. resultados atuais e evolução das avaliações de risco dos empreendimentos de exploração mineral em
Mato Grosso desde 2010;
3. indicações de alteração em métodos, processos, projetos, estabelecimento de medidas protetivas dos
trabalhadores, das comunidades e do meio ambiente;
4. implicações na concessão de incentivos e benefícios fiscais e respectivas contrapartidas;
5. procedimentos de defesa civil e prevenção de sinistros;
6. iniciativas de comunicação social e transparência.
É o que Requeremos.
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