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PLANO DE TRABALHO – Bioma Pantanal
O Parlamento não poderia se manter inerte diante dos lamentáveis
incêndios que estão a assolar os biomas brasileiros, em especial, mas não só, o
Pantanal e a Amazônia.
Nesse contexto, a Comissão Externa Queimadas em Biomas
Brasileiras – CEXQUEI (REQ 2369/2020) foi instituída com o objetivo de
acompanhar e promover estratégia nacional para enfrentar as queimadas em
biomas brasileiros.
Com o

aprofundamento nos estudos da

temática, ouvindo

pesquisadores e todas as partes interessadas, a Comissão será capaz de propor
medidas que contribuam para que semelhante tragédia não mais ocorra em nosso
País.
Inicialmente, por um prazo estimado em até 3 meses, a Comissão
concentrará seus esforços nas discussões e encaminhamentos com foco na
situação do Pantanal, conforme explicitado no presente plano de trabalho.
As atividades relativas aos demais Biomas serão definidas
oportunamente pelos membros da Comissão, após o encaminhamento das
demandas emergenciais relativas ao Pantanal.
Assim, este Plano de Trabalho prevê a realização das seguintes
ações:
1. Reuniões Ordinárias;
2. Reuniões Conjuntas;
3. Reuniões Técnicas;
4. Diligências e Visitas Técnicas;
5. Levantamento e acompanhamento de propostas legistaivas
sobre os temas da Comissão;
6. Interlocução com Governos, órgão públicos e setores da
sociedade civil para enfrentamento das questões.
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1. REUNIÕES ORDINÁRIAS

A Comissão Externa (CEXQUEI) se reunirá, inicialmente, semanalmente, para
discutir sobre as atividades a serem desempenhadas na semana subsequente e avaliar as
ações realizadas na semana anterior. Sugestão de dedicação aos diferentes Biomas por
diferentes parlamentares.
Previsão: às quintas-feiras, no período da manhã.

2. REUNIÕES CONJUNTAS

A CEXQUEI poderá ser reunir com outros órgãos e autoridades, entre elas as
Assembleias Legislativas e o Senado Federal para obter e compartilhar informações
relacionadas ao seu tema.

3. REUNIÕES TÉCNICAS

Propor audiências públicas com a participação de autoridades, especialistas,
pesquisadores e representantes da sociedade. A realização de Audiências Públicas será
organizada por blocos de representação, com todas as demais representações sempre
convidadas à acompanhar os debates. O princípio será da escuta aos diferentes setores
impactados e implicados no tema, sendo priorizado o debate entre os expositores e os
parlamentares.
Debate com os deputados membros e a sociedade por meio da Internet, com
duração sugerida de 2h, com transmissão pelos veículos da casa.
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3.1) Reunião Técnica com representações da academia, pesquisadores, comunidade
científica, universidades.
Data: 30/9/2020

3.2) Reunião Técnica com movimentos sociais (trabalhadores rurais e urbanos, povos
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais).
Data: 1º/10/2020
3.3) Reunião Técnica sobre o trabalho e o olhar das instituições que atuam no

Pantanal (ONGs)
Data: 2/10/2020

3.4) Reunião Técnica com autoridade(s) governamental(is), para tratar sobre sua atuação
no enfrentamento das queimadas no Pantanal.
Data sugerida: 6/10/2020

3.5) Reunião Técnica com fazendeiros, segmento do turismo (proprietários de pousadas e
hotéis), da pecuária e da mineração.
Data sugerida: 7/10/2020

3.6) Reunião Técnica com organismos eclesiásticos, pastorais e de direitos humanos.
Data sugerida: 8/10/2020

3.7) Reunião Técnica sobre resgate e acolhimento de animais atingidos por desastre.
Data sugerida: 9/10/2020

3.8) Reunião técnica para debater sobre o impacto das queimadas nas condições de saúde
das populações afetadas.
Data sugerida: 14/10/2020

3.9) Reunião técnica para debater os impactos da crise hídrica na região pantaneira.
Data sugerida: 15/10/2020
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3.10) Reunião técnica para debater a atuação do Ministério Público e órgãos de
fiscalização ambiental.
Data sugerida: 21/10/2020

3.11) Reunião técnica para debater com artistas e personalidades a defesa dos biomas
brasileiros.
Data sugerida: 29/10/2020

4. DILIGÊNCIAS E VISITAS TÉCNICAS:
Os deputados membros da CEXQUEI realizarão visitas técnicas e diligências
para fiscalizar, acompanhar e analisar a situação do Pantanal (e demais Biomas) e as
questões abrangidas pela Comissão Externa.

4.1) Realizada:
Diligência Queimadas no Pantanal, realizada entre os dias 19 e 20 de setembro.
Participantes: Deputado Rodrigo Agostinho, Deputada Professora Rosa Neide, Deputado
Nilto Tatto, Deputado Paulo Teixeira, Deputado Professor Israel Batista, Deputado Dr.
Leonardo.

4.2) Previstas:


Reunião com autoridades e movimentos sociais na Nascente do Rio Paraguai;



Outras a definir.

5. LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE LEI E OUTRAS
PROPOSIÇÕES

Assegurar trabalho periódico de levantamento e acompanhamento de proposições
relacionadas ao tema da CEXQUEI, produzindo recomendações e apoiamento à
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proposições, bem como formulando proposições legislativas sob a abrangência da
CEXQUEI.

6. INTERLOCUÇÃO COM GOVERNOS, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES.

6.1) Providências Encaminhadas e/ou Sugeridas
a) Indicação ao Poder Executivo, para sugerir mobilização de militares, e consignação de
dotações orçamentárias adicionais, para apoiar o enfrentamento das queimadas,
sobretudo as relativas ao Pantanal, bem como sugere a instituição de “Gabinete de
Crise” interinstitucional, participativo e interfederativo (INC 1.022/2020);
b) Requerimento de Informação ao Ministro do Meio Ambiente, para que informe as
medidas adotadas pelo Governo Federal para enfrentar as queimadas em biomas,
notadamente no Pantanal (RIC 1.183/2020);
c) Encaminhamento de Ofícios de solicitação de apoio à diligência às autoridades;
d) Encaminhamento de Ofícios de agradecimento às autoridades;
e) Solicitação de adoção de providências constitucionais pelo Poder Legislativo (ao
Presidente Rodrigo Maia) para que requisite junto ao Ministério da Defesa, o emprego
das Forças Armadas, para atuar nas regiões mais afetadas pelas queimadas
(Pantanal).
f) Solicitação de Reunião da Comissão Externa com o Presidente Rodrigo Maia;
g) Solicitação de Audiência com o Ministro Marco Aurélio Melo (Ação do Governo no
Pantanal – Ação da Rede);
h) Realização de Coletiva de Imprensa em 24 de setembro, 12h;
i) Ofícios ao Presidente Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso solicitando
providências para constituição de Grupo de Trabalho e Realização de Reunião
Emergencial, em articulação com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
do Sul;
j) Requerimento de Informação ao Ministério da Defesa a respeito da operação de
combate ao fogo no pantanal em razão da fragilidade no número de combatentes;
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k) Requerimento de Informação à Fundação Nacional do Índio (Funai) a respeito do
tratamento que está sendo dado aos indígenas do Pantanal (especialmente povos
Guató e Bororos);
l) Requerimento de Indicação contendo as proposições da Carta da Rede de
Comunidades Tradicionais Pantaneira;
m) Indicação e ofício para assegurar maior presença do Governo Federal no combate aos
incêndios, maior efetivo de combatentes, instituição de “gabinete de crise” e utilização
de aviões Hércules no combate ao incêndio;
n) Formulação de convites às autoridades Públicas para que prestem contas das medidas
adotadas para combater as queimadas, entre outras medidas;
o) Apoiar Requerimentos de Convocação do Ministro Ricardo Salles (MMA);
p) Apoiar Requerimentos de Convocação do Ministro Augusto Heleno (GSI).

6.2) Entidades e Instituições a envolver

Governo
Assembleias Legislativas
Universidades
Embrapa
Inpe
Conaq
Fepoimt
Pantaneiros

Corpo de Bombeiros
Conselhos Regionais de
Medicina Veterinária
Ibama
Ministério Público Federal
Ministério Público Estadual
OAB

Sesc Pantanal
Assentamentos
Sindicatos de
Trabalhadores Rurais
Unesco
Setor Turismo
Setor Pecuária
Setor Agricultura

Sala das Comissões, em 29 de setembro de 2020.

Deputada Professora Rosa Neide
Coordenadora

