
MARIO ICIA1 
DO ESTADO DE MATO GROSSO 
ANO CV - CUIABA - QUARTA FgIRA, 19 DE JUNHO DE 1.9SB - ft* 21.924 

PODER EXECUTTVO 
DE 19 DE JUNHO DE 1996 

Decfara da utWdade pubWca a 
Graph* "fctenmo Jesus", da Lucas 

A ASSEMBLEtA LEGBUTtVA DO ESTADO OE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispde o artigo 42 da Constituigao Estadual 
aprova e o Govemador do Estadb sanctona a seguinte lei 

Ar t 1* Fica dedarada de ulilidade pubHca a Creche "Manmo 
Jesus", com sederwMurwrfptede Lucas do Rio Verde 

A i t 2* Esta Lei antra em vigor na data de sua publicacao 

Palacio Pataguea em Cuiaba 19 de junho de 
1996 175° da Independence e ^ J ^ da Republica ~3L 

ANTERO PAES DE BARROS NETO 
HEUOAOEUNOVIEIRA 
ALDEMAR ARAU10 GUIRRA 
EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
VALTER ALBANO DA SILVA 
JEREMIAS PEREIRA LEITE 
ALDOPASC I ROMAN! 
ANTONIO JOAQUIM MORAES ROORK3UES NETO 
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO 
JULIO STRUBING MOLLER NETO 
MAURlCK) MAGALHAES FARIA 
MAURO PEIXOTO CAMARGO 
ANTONIO HANS 
MARIA MAGALHAES ROSA 
MARIO MARCIO GOMES TORRES 
GUILHERME FREDERtCQ OE MOURA MULLER 
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER 
ADMIR NEVES MOREfRA 
CARLOS AVALONE JUNIOR 
ELISMAR BEZERRA ARRUDA 

Aprova o Regimento mtemo do 
Contetho Administratfvo do Parque 
Estadual d * Serra Azul 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das 
atnbuicoee que Ihe confers o artigo 66 inctso Kl da Constitute*) Estadual e 
ts«Jr4*n**teodiBpostonoartigo4* daLe in°6439 de31 demaiode 1994 

Art. 1 * Fica aprovado d Regimento Intemo do Conselho 
Administrativd do Parque Estadual da Serra Azul que com este batxa 

Art 2* Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao 

Art 3° Revogam-se as disposicoes em contrario 
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GINLHERME DE MOURA MULLER 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO AOMINfSTRATTVO DO PARQUE 
ESTA DUAL DA SERRA AZUL. 

Ar t 1" 0 Conselho Administrative irttegrado por representantes 
do Poder Publico e da sooedade civri e o orgfio colegiado dehberativo 
mcumbido <te admmtstrar o Parque Estadual da Serra Azul 

Art 2s O Conselho Adrmmstrativo sera constrtuldo de 
representantes dos seguintes orgSos e institui9oes 

I - Fundacao Estadual do Mem Ambiente 
ll-Orgao municipal de meio ambiente de Barra do 

lit Institute de Ciendas e Letras do Medio 
Garcas 

Araguaia/UFMT 
IV Dues entidades ambientalistas nflo govemementats 

do Monidpio de Barra do Garcas 

Ico Os membros trtulares do Conselho 
Admmistrativo poderflo ser representados por seus respectivo suplentes 

Art 3* As entidades ambientalistas que integram o Conselho 
Admirwstratrvo serao esooihtdas em Audienaa Publlca convocada pelo orgflo 
municipal de mew ambiente de Barra do Garcas para mandate de dots enos 
sendo permttidaa reconducao 

Art 4* A composicao do Conselho Admmistrativo do Parque 
Estadual da Serra Azul sent formalizada atraves de ato governamental 

Ar t 9* Ao Conselho Adrrnnistralivo compete 

I aprovaro Piano delmpiantacflo do Parque Estadual 

II aprovar anuatmenteoPianodeAcoea 
III - defifw e supervisionar as acOes executadas 

IV - aprovar previamente quatsquer projatos a serem 

da Serra Azul 

V autor izar a assinstura de conventos acordos e outros 
instrumentos legais relacionados ao Parque 

VI aprovar o Reguiamento<Jo Parque 
VII aprovar seu Regimento Intemo e 

VIM- " - • • 

Art. 6* O Conselho Adrmrsatrativo se 
representante do orgfio munictpat de mete ambiente de Barra do Garcas e reumr 
se-a com urn quorum minima de tres membros 

Art. 7* As dehberacfes do Conselho serao aprovadas desde que 
obtenham pelo menos tres votes favoraveis 

Art .8* 0 Conselho Admmistrativo reunir se-a tnmestralmente em 
carater ordmario e extraordmanamente sempre que convocado por seu 
Presidente ou por tres de seus membros 

Paragrafo unfeo A Fundacao Estadual do Men Ambiente 
assegurara suporte tecnico e administrattvo necessarto ao funoonamento do 
Conselho Administrattvo 

Art 9" Os mtegrantes do Conselho Admmistrativo nao receberao 
qualquer especie de remuneracao sendo sua participacao no referido Conselho 
considerada de relevante interesse publico 

Ar t 10 As deasoes do Conselho Admmistrativo serao 
formalizadas em Resolucoes que entrarao em vigor na data de sua publicacao 

DE 19 DE JUNHO DE 1996 

Cria a Reserva Extrativista que 
abalxo menciona e da outras 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso das 
atribuicOes que Ihe conferem os- artyes-tie, aipsaJik a 263. c*£grjfc» unico 
inasos X e XIV da GonsHtufeao Estadual combmados com o dispesto nos 
arttgos 24 VI e VII e 225 §§ 1° e 4° da Constrtuicao Federal e o que estatui o 
artigo9" incisovl da Lei n° 6 938 de31 deagostode 1981 com a redacao dada 
pelaLein s7804 de 18dejuihodo 1989 e 

considerando que incumbe ao Poder Publico detinir espacos 
terntonais a serem espectalmente protegidos visando a preservac&o da 
biodiversidade e o manejo ecologico dos eedsststsmas 

considerando que a area de dominio do Estado compreendida 
entre os nos Guanba e Roosevelt possuem caracteflsticas naturais que 
possibihtam a sua exploracao auto-sustentavel sem prejulzo da conservacao 

considerando finalmente o disposto no Decreto federal n* 
98897 de30dejaneirode1990 

DECRETA. 

Art 1 * Fica criada a Reserva Extrativista Guanba Roosevelt com 
area aproximada de 57 630 00 ha (cmquenta e sete mil seiscentos e tnnta 
hectares) locatizada no Municfpio de AnpuanS compreendida dentro do seguinte 
perimetro 

Norte Projeto Ftlinto Muller e Gleba Guanba II ou Pau 
Brasil 

- Sul Projeto Filinto Muller a Gleba Pau D Arco ou Tres 
Monrinhos e outros 

Leste Margem esquerda do no Guanba e remanescente de 
Gleba Guanba II ou Pau Brasil 

Oeste Margem direita do no Roosevelt e Projeto Filtnto 

Muller 
Perimetro O marco tntcial MP I esta cravado a margem 

esquerda do no Guanba com coordenadas geograficas aproxirriadas de latitude 
QSWOZ e longrtude 60°2115 WGR dai segue a montertte pela margem 
esquerda do no Guanba numa distancia de 182 200 m ale o MP II cravado a 
margem esquerda do no Guanba com coordenadas geograTicas aproximadas de 
latitude 09^)5 52" S e longitude 60°23'26 WGR dai segue cruzando o no Guanba 
e confrontando com area da Gleba Guanba II ou Pau Brasil com azimute 
verdadeiro de 90*00W e distancia de 16 63600 m ate o MP III dai segue 
confrontando amda com area da Gleba Guanba II ou Pau Brasil com azimute 
verdadeiro de 180*0000" a distancia da 16 087 00 m ate o MP IV dai segue 
confrontando com area da Gleba Pau D'Arco ou Tres Momnhos com azimute 
verdadeiro de 27O°O0 00' e distancia de 6600 00 m ate o MP f V cravado a 
margem esquerda do no Guanba com coordenadas geograficas aproximadas de 
latitude 09B13'39H e tongrtuds da 60*14 51" WGR dai segue a montante pela 
margem esquerda do no Guanba numa distancia d e 1 8 8 6 0 0 0 m a t e o M P V I 
cravado A margem esquerda do no Guariba com coordenadas geograTicas 
aproximadas de latitude 09*2107" S e longitude 60°16'16' WGR daf segue 
confrontando com area do Projeto Filtnto Muller com azimute verdadeiro de 
270°OCroa e distancia de 2 028 m ate o MP Vtl dai segue confrontando com 
area do Projeto Filinto Muller com azimute verdadeiro de 14°0103' e distancia 
de 5 576 40 ate o MP Vlll dai segue confrontando com area do projeto Fihnto 
Muller com azimute verdadeiro de 331*4143"e distancia de 14 332 65m ate o MP 
IX dai segue confrontando com area do Projeto Friinto Muller com azimute 
verdadeiro de 318°4741" a distance de 8 924 70 m ate o MP X dai segue 
confrontando com area do projeto Fihnto Muller con azimute verdadeiro de 
336°2818" e distancta de 3 604 70m ate o MP XI cravado na margem esquerda 
do no Ague Branca com coordenadas geograficas aproximadas com latitude de 
09005-58*8 e longitude 60*2428" WGR daf segue a montante pela margem 
esquerda numa distancia de 5 340 00m ateoMPXI I cravado a margem esquerda 
do Igerape Agua Branca com coordenadas geograficas aproximadas de latitude 
09*07 06'S e longitude 60*26 27*WGR dai segue confrontando com area do 
projeto Filmto Mutter com azimute verdadeiro da 336*5611" e distancia de 
5345 20m ate o MP XIII dai segue confrontando com area do projeto Filmto 
Muller com azimute verdadeiro de 270*00'00*e distancia de 20106 00m ate o MP 
XIV dai segue confrontando com area do Projeto Filinto Muller (Tttulada) com 
azimute verdadeiro de 180°0000* e distancia de 5118 00m ate o MP XV dai 
segue confrontando com area do Projeto Fihnto Multer com azimute 
verdadeiro de 270*00-00" e distancia de 5 106 00m at* o MP XVI cravado a 

margem direita do Rio Roosevelt com coordenadas geograTicas aproximadas de 
•latitude 09*0700" S e longitude 60*41 20* WGR dai sague a jusante pela 
margem direita do no Roosevelt numa distancta de 1618500m ate o MP XVII 
cravado a margem direita do no Roosevelt,, com coordenadas geograficas 
aproximadas de latitude 09°00'10- S e longitude 60*4300" WGR dai segue 
confrontando com area do Projeto Filinto Multer com aztmute verdadeiro de 
90*0000" e distancia de 39 890 00m ate o MP I marcatmcta! desta dascrtcac 

Ar t 2* A Reserva oracnada, visa assegurar a conservacfio dos 
recursos naturais na area atraves da axptonajao auto-sustentavel a ser promovida 
pela poputacSo extrativista 

Ar t 3° A exploracao e a conservacao dos recursos naturais serao 
reguladas por contrato de concessao real da uso na forma do art 7*doDecreto-
Lein*271 da28dafevereirode1967 

$ 1 * Odirerterealdausosarflconcadktoatitutegratufto 

§ 2 * 0 contrato de concessao mduira o piano de uttlizacao 
aprovado pela FEMA, e contera clausula de rescwao quando houver queisquer 
danos ao meio ambiente ou a traraferencta da concessao "inter-vivos" 

Art 4* Incumbe a Fundacao Estadual do*Meio Ambiente 
coordenar a implentacao e protecao da Reserva Extrativista e acompanhar o 
cumpnmento das condtcoes estipuiadas no contrato de que trata o artigo ant error 

Paragrafo unico A FEMA podera celebrar convemos com 
as organizaooes legatmente constituidas e expedir os regulamentos necessanos a 
irrplantacfio e conservacao da Reserva 

Art 8* As acdes relacionadas a implantacao da Reserva 
Extratovista compreenderao pnontanamente 

I a demarcacao da area 

II o cadastramento da populacflo extrativista la radicada 

III a elaboracao do Piano de Uso e Conservacao 

IV a assmatura dos contratos de concessao real de uso 

Art 6* A FEMA em conjunto com outros orgaos e mstiluicoes 
promovera estudos visando a ampliacao da Reserva Extrativista atraves da 
mciusao de areas de domlmo publico localizadas no entorno ou atraves de 
permutas com proprietaries de areas consideradas com grande potencial 
extrativista 

Art 7* Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao 

Art 8* Revogam-se as dggjosicoes em contrario 
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FREdERICO GUILHERME OE MOURA MULLER 

DECRETO N" 953 DE 19 

Dnp6« tobrv eiclusio d* funricnano* do 
Drcrclo dt Ehquadramenlo por 
DHCompr«ssio da Admimitnifao Direla « 
Aularquica c da oulras providfnciai 

O GOVERNADOR DO FSTADO DF MA TO 
GROSSO no uso das alnbutfdes t|ue Ihe confere o Artigo 66 mctso 111 da 
Constituifilo Estadual e 

Considerando o dispo«o na« I eis SQSl de H de 
maio de 1992 e 6027 de 03 julho de J992 combinado com o artigo 11 do 
Decreto n* 1787 de 04 de agosto de 1992 

Art F Ftcam excluidOs dos Decretos n° -'t4<) 
de 09 de novembro de 1992 e 329S de 02 de agoslo de 1993 

ORCAO INSTITIITO DC PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

YOLANDA VAZGVIMARAES 

CPF 241876 HI 72 

ANS Atsntcntc Social II Rcf (IT 

IVANILDES MARTINS BARROS 

CPf \0» S07 3AI 72 

ANS Bwtoga III Rcf 09 

GRAUCIA REGINA Dl ARTE 

CPf 3441113 711 <1 

ANS Tecnico em Laboratory Rcf 26 

GRACIA LUIZA BE AMORIM OARCEZ 

CPF 304 423 111 f* 

ADO Tecnico cm Laboratono Rcf 2ft 


