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1. APRESENTAÇÃO
    

    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, com o objetivo de

assegurar a participação popular democrática, confere ao cidadão o direito de

conhecer as informações da administração pública, de interesse coletivo ou geral.

Por sua vez, a Lei do Acesso à Informação, nº 12.527 de 18 de novembro de 2011,

consoante a seu artigo 9º, estabelece o acesso às informações públicas a partir da

“realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular

ou a outras formas de divulgação”.

    Neste sentido, visando obedecer aos preceitos legais e propiciar um espaço

democrático para participação social, Mato Grosso, por meio da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, realizou a Primeira Consulta Pública

Preliminar do Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE), viabil izando ao

cidadão um canal de comunicação a fim de externalizar suas demandas e contribuir

com a proposta apresentada pelo Poder Executivo, representando um amálgama

com a visão e anseios dos diversos setores sociais.

     O presente Relatório Técnico da Primeira Consulta Pública/2021 traz o balanço

das contribuições recebidas via formulários Google e processos físicos, que foram

classificados, analisados e compilados pelo Grupo de Trabalho constituído para

conclusão do ZSEE-MT, designado pela Portaria Conjunta Nº

81/2020/SEPLAG/SEMA/INTERMAT/PGE, alterada pela Portaria Conjunta Nº

35/2021/SEPLAG/SEMA/INTERMAT/PGE/SEDEC e pela Portaria Conjunta Nº

039/2021/SEPLAG/SEMA/INTERMAT/PGE/SEDEC.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA CONSULTA PÚBLICA

2.1 Objetivo:

      O objetivo da Primeira Consulta Pública Preliminar da Proposta do Zoneamento

consistiu em possibil i tar a participação da sociedade na elaboração das diretrizes

propostas por zona e contribuir com a construção da minuta de Lei do Zoneamento

de Mato Grosso, e foi hospedada no endereço eletrônico:
<http://www.seplag.mt.gov.br/index.php?pg=ver&amp;id=6304&amp;c=117&amp;sub=true>
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2.2 Formas de Participação:

   Para recepcionar as contribuições da sociedade, foram oferecidas grande

variedade de canais de comunicação: formulários on-line, disponíveis no site da

Consulta Pública; endereço de e-mail para tirar dúvidas e acolher contribuições,

houve também a possibil idade de recepcionar contribuições via processos

protocolados na SEPLAG. Para tirar dúvidas e fornecer informações, foi

disponibil izado ainda um canal de comunicação via aplicativo de mensagem

<WhatsApp>.

    No site da SEPLAG, foi disponibil izada a descrição dos objetivos da consulta

pública e um vídeo institucional com instruções para sua participação, bem com

materiais para leitura, conforme discriminação abaixo, de modo a possibil i tar ao

cidadão o embasamento de sua contribuição:

      ● Cadernos Temáticos do Zoneamento:

         a) Caderno Econômico

         b) Caderno Social

         c) Caderno Ambiental

         d) Caderno de Metodologia e Cenários

         e) Caderno de Proposta e Estratégia de Implementação;

      ● Constituição do Estado de Mato Grosso;

      ● Decreto Federal n°4.297/2002 e alterações;

      ● Polít ica Nacional do Meio Ambiente;

      ● Código Florestal;

      ● Mapa interativo do Zoneamento com as diretrizes e zonas propostas.

     Foram disponibil izados dois formulários on-line de participação: um para acolher

as sugestões a respeito da Minuta de Lei, possibil i tando ao cidadão elaborar

sugestões de inclusão, exclusão ou alteração nos artigos, incisos ou parágrafos;

outro para as diretrizes estabelecidas por zona. Todas as contribuições deveriam

estar acompanhadas das respectivas justif icativas para sua análise.
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    Para auxil iar o usuário, foi disponibil izado um mapa interativo da proposta do

zoneamento, onde o mesmo pôde conhecer as categorias e subcategorias de uso,

as diretrizes e as zonas propostas.

2.3 Público-alvo

     A Primeira Consulta Pública Preliminar, por tratar de um assunto tão sensível e

significativo para a sociedade, foi dirigida a todos os cidadãos do estado de Mato

Grosso e seus segmentos sociais, como os representantes de organizações da

sociedade civil, do setor produtivo, de quilombolas e indígenas, da agricultura

familiar, da classe polít ica e de representantes da academia.

2.4 Da Vigência da Consulta Pública

     Inicialmente a consulta pública foi proposta para ter duração de 30 dias corridos,

e posteriormente foi prorrogada por mais 30 dias. Teve início no dia 18/01/2021 às

08 horas e se encerrou no dia 18/03/2021 às 23 horas e 59 minutos.

Figura 01 .  Mapa Interativo do ZSEE/MT
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2.5 Divulgação da Primeira Consulta Pública Preliminar

    A divulgação da Consulta Pública, visando a mobil ização dos atores sociais,

contou com intensas ações diretas do Governo do Estado, por meio dos seguintes

canais de comunicação:

      ● Publicações em sites de notícias;

      ● Postagens nas redes sociais <Instagram e Facebook> do Governo do Estado e

da SEPLAG;

      ● Matérias em telejornais do estado;

      ● Banners e panfletos digitais nos sites institucionais;

      ● Vídeos institucionais;

      ● Entrevistas jornalísticas em programas de Rádio e TV;

      ● Lives transmitidas pelo canal da SEPLAG no YouTube.

    O Governo do Estado contou ainda com o auxíl io da Comissão Estadual do

Zoneamento Socioeconômico Ecológico - CEZSEE/MT, composta por representantes

de vários segmentos sociais e do setor produtivo, com a responsabil idade de

orientar seus componentes e incentivar a participação na Consulta Pública.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

     A Primeira Consulta Pública Preliminar da Proposta do Zoneamento recebeu um

total de 466 participações, divididas em 430 participações feitas através dos

formulários on-line e 36 contribuições recepcionadas em processos físicos.
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Figura 02 .  Formato das Participações 
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      Visto que os formulários permitiram a inclusão de mais de uma contribuição por

participação as 430 participações dos formulários foram desdobradas em 780

contribuições às Diretrizes e 157 contribuições à Minuta de Lei. No total, somadas

as 36 contribuições recebidas via processos físicos, foram recepcionadas 973

contribuições.

TOTAL DE CONTRIBUIÇÔES  

Diretrizes 
80.2%

Minuta de Lei 
16.1%

Processos Físicos 
3.7%

780

36

175

         Os atores e segmentos sociais participantes foram os seguintes:
         ● Associações de Produtores Rurais;
         ● Pessoas Físicas que contribuíram individualmente;
         ● Povos Indígenas;
         ● Produtores Rurais;
         ● Empresários;
         ● Sociedade Civil / Organizações Não Governamentais;
         ● Prefeituras;
         ● Conselhos, Sindicatos e Federações de Classe;
         ● Poder Legislativo Estadual e Municipais.

Figura 03 .  Total de Contribuições  
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3.1 Análise da SEPLAG

  A princípio, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão teve a

responsabil idade de fazer o recebimento e triagem das contribuições, distribuindo-

as entre os componentes do Grupo de Trabalho; respondeu a contribuições

recepcionadas em processos físicos referentes às solicitações como, por exemplo,

de suspensão, prorrogação e postergação da consulta pública; de realização de

audiências públicas locais e regionais, de forma presencial, disponíveis na página

da Consulta Pública no site da SEPLAG.

3.2 Análise da PGE

     A Procuradoria Geral do Estado analisou as contribuições que versavam sobre o

aspecto jurídico da Consulta Pública, dividindo-as em cinco eixos temáticos

detalhados a seguir, conforme relatório juntado <Anexo I> 

     1 – Impugnações a aspectos formais da consulta pública, como suposta ausência de

democratização do processo, impossibilidade de utilização de meio virtual, dentre outros;

     2 – Manifestações quanto ao dever de que a atual proposta referencie e obedeça

aos parâmetros da lei 9.523/2011, resultante de substitutivo apresentado pela ALMT

em 2011;

     3 – Contribuições quanto à suposta desnecessidade de uma Lei de Zoneamento

para o Estado de Mato Grosso;

    4 – Sugestões de alteração na minuta da lei para que passasse a incluir, em

diversos artigos, a necessidade de que restrições ao uso e gozo das propriedades

particulares se submetam à indenização justa, prévia e em dinheiro, sob pena de

ofensa ao direito de propriedade;

    5 – Sugestões de alteração na minuta da lei para que passasse a incluir, em

diversos artigos, o tratamento de temas estranhos ao meio ambiente ecológico,

objeto central da lei de Zoneamento Socioeconômico Ecológico.
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3.3 Análise da SEMA

     A Secretaria de Estado de Meio Ambiente analisou as contribuições que versavam

sobre o aspecto ambiental da Consulta Pública, conforme despacho juntado <Anexo II>.

     Para viabil izar as análises, a SEMA constituiu um Grupo de Trabalho – GT/SEMA

multidisciplinar, composto por 9 técnicos de nível superior, com formação nas

seguintes áreas: Agronomia, Biologia, Direito, Engenharia Florestal, Engenharia

Sanitária e Geografia.

  No total, o GT/SEMA ficou responsável por analisar 937 contribuições

recepcionadas digitalmente por meio de formulários da Primeira Consulta Pública do

ZSEE/MT. Referente às Diretrizes por Zona foram recebidas 284 participações,

desdobradas em 780 contribuições, em razão da possibil idade de mais de uma

contribuição por formulário. Com relação à Minuta de Lei, foram recepcionadas 157

contribuições. Foram avaliados ainda 18 Processos Físicos pela SEMA, contendo

contribuições de toda ordem referentes ao ZSEE.

   

   Foi adotada a seguinte metodologia de análise, com a classif icação das

contribuições em:

     - Pertinente: contribuições necessárias de serem contempladas na proposta do

ZSEE, por favorecer o estudo em análise;

      - Não pertinente: contribuições não passíveis de serem contempladas no ZSEE,

por possuírem erros no envio, afetar critérios técnicos e/ou legislação vigente, entre

outros;

   Maiores estudos: contribuições que necessitam ser melhor avaliadas

considerando a complexidade do tema.

    Com relação ao status das contribuições da planilha Diretrizes por Zonas, as

análises apontaram para o seguinte enquadramento:

       - Pertinente: 130 contribuições no geral, aproximadamente 17% do total;

       - Não pertinente: 363 contribuições no geral, aproximadamente 47% do total;

       - Maiores estudos: 287 contribuições no geral, aproximadamente 37% do total.
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CLASSIFICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES DE DIRETRIZES PELA SEMA 

780

Não Pertinente
46.5%

Maiores Estudos 
36.8%

Pertinente
16.7%

Figura 04 .  Aná l ise das contribuições analisadas pela SEMA.- Diretrizes por Zonas

      No que se refere às contribuições da planilha Minuta de Lei, as contribuições 
 foram assim segmentadas:
- Pertinente: 1 contribuição no geral, aproximadamente 0,6% do total;
- Não pertinente: 84 contribuições no geral, ou 53,2% do total;
- Maiores estudos: 72 contribuições no geral, ou 46,2% do total.

Não Pertinente
53.5%

Maiores Estudos 
45.9%

Pertinente
0.6%

CLASSIFICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES DA MINUTA DE LEI PELA SEMA 

Figura 05 .  Aná l ise das contribuições analisadas pela SEMA.- Minuta de Lei
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780

      Conforme evidenciado nos gráficos acima, foi verif icada a existência de número
expressivo de proposições que requerem maiores estudos; neste sentido, a SEMA
indicou a necessidade de contratação de instituição especializada para, entre outras
atribuições, analisar a pertinência destas contribuições.

3.4 Análise do INTERMAT

      O INTERMAT analisou as contribuições que versavam sobre a escala dos mapas
do Zoneamento Socioeconômico Ecológico, a localização espacial e a delimitação
georreferenciada das Zonas. As análises exaradas pelo INTERMAT encontram-se no
<Anexo III>.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

       A Primeira Consulta Pública Preliminar do Zoneamento Socioeconômico Ecológico
atingiu ao objetivo proposto, ao potencializar o diálogo com a sociedade, expresso
pela adesão dos atores sociais manifestadas nas demandas e anseios externados,
resultando em número considerável de contribuições recebidas.

      A análise das contribuições foi feita de maneira minuciosa e individualizada. Na
análise das contribuições com temática ambiental, a SEMA identif icou uma grande
quantidade de contribuições que ensejavam maiores estudos para serem
respondidas. Em razão disso, propôs a contratação de consultoria especializada a
fim de realizar revisão da proposta do Zoneamento e análise técnica de pertinência
das contribuições recebidas.

    O presente Relatório Técnico será disponibil izado no site da SEPLAG e os
resultados serão apresentados para a Comissão Estadual do Zoneamento
Socioeconômico Ecológico.

      A SEPLAG agradece as valiosas contribuições prestadas pelos participantes da
Consulta Pública para a proposta de Zoneamento do Estado de Mato Grosso.
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