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Altera a Lei Complementar Estadual n. 233, de
21  de  dezembro  de  2005,  e  dá  outras
providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

        Art. 1º Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 69 da Lei Complementar n. 233, de 21 de dezembro
de 2005, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 69 (...).

Parágrafo único. É autorizado o corte e a comercialização da madeira de que trata o
caput deste artigo nos planos de manejo ambiental aprovados pela Secretaria de Estado
de Meio Ambiente (SEMA) que tenham propostas de reflorestamento com aquela espécie
em proporção igual ou superior a efetivamente extraída”.

        Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua  publicação.
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JUSTIFICATIVA

De acordo com o inferido da leitura da redação legislativa ora proposta, tem-se que o vertente projeto tem por
escopo possibilitar o corte e a comercialização da aroeira nos projetos de manejo ambiental que prevejam o
reflorestamento de tal espécie em proporção igual ou superior a extraída.

E assim o faço amparado nas seguintes circunstâncias fáticas:

Ainda que defesos o corte e a comercialização, a venda ilegal da aroeira é fato corriqueiro;

A aroeira não é uma espécie em extinção;

Falta estímulo a realização do burocrático e oneroso manejo, tendo em vista que 50% das
espécies de valor é aroeira, a qual, pela atual sistemática, tem o seu comércio vedado;

 A durabilidade da aroeira --- mais de cem anos --- é incomparável a das demais espécies,
o que ressalta o seu interesse pelo mercado em detrimento de outras madeiras, fato este
que, per si, nutre o mercado ilegal da aroeira.

Com efeito, a toda evidência a incoerência da atual legislação tocante à proibição total do comércio da aroeira,
isto por não considerar a possibilidade de sua extração em um contexto sustentável, com o fomento do
emprego e renda aliado a preservação ambiental.

Por oportuno, consigna-se que a vertente proposta não se consubstancia em uma medida de degradação
ambiental, ao passo que a permissibilidade da extração e venda da aroeira está condicionada ao
reflorestamento desta espécie em proporção igual ou superior ao quantitativo efetivamente retirado.

Desta feita, em face do exposto, sem maiores delongas, espero contar com o apoio dos nobres Pares para a
aprovação da matéria em testilha. 
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