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Fica suprimido o Art. 2º do Projeto de Lei nº 847/2021.

JUSTIFICATIVA

A redação do dispositivo que se propõe supressão, na prática, um grande entrave para que o pequeno e o
médio produtor possam, no futuro, ampliar sua área produtiva. Se por um lado a proposta em análise tem o
condão de promover uma espécie de proteção ao extrativismo, por outro irá gerar um entrave às
comunidades e produtores que tenham o propósito de ampliar suas atividades. No mais, a legislação já
estabelece mecanismos de proteção do pequizeiro.

A proteção se, de um lado pelo Ministério do Meio Ambiente, que editou a Portaria 32, de 23 de janeiro de
2019, que assim dispõe:

Proíbe o corte de Pequizeiro (Caryocar spp.) em áreas situadas fora dos limites do bioma
Amazônia, exceto nos casos de exemplares plantados.

De outro, em âmbito do Estado de Mato Grosso, foi aprovada a Lei Complementar nº 643, de 28 de
novembro de 2019, que aditou o Art. 65-A à Lei Complementar 233/2005, com a seguinte redação:

Art. 65-A Fica proibido o corte do pequizeiro (Caryocar spp) em áreas situadas fora dos limites
do bioma Amazônia no âmbito do Estado de Mato Grosso, exceto nos casos de exemplares
plantados.

Parágrafo único Nos casos em que o órgão ambiental atestar a inexistência de alternativa
técnica e locacional para implantação de empreendimento que acarrete o corte de que trata esta
Lei, a supressão poderá ser autorizada mediante a adoção de medidas mitigadoras e
compensatórias que assegurem a conservação da espécie, a serem definidas pelo referido
órgão.

Não bastassem essas normas para a proteção das áreas, ainda há a Lei Federal 12.651/2012, que assim
dispõe:

 Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abrigue

1



Emenda ao Projeto de lei nº 847/2021 - i5sjwyd9

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos
federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de
medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie.

E, em consonância com a norma federal, o Decreto 8.188/2006, ainda determina que:

Art. 57. A concessão de AD e AEF deve obedecer ao disposto na legislação vigente com relação
aos limites máximos permitidos de desmatamento, à localização da Área de Reserva Legal e das
Áreas de Preservação Permanente, verificando se as áreas anteriormente convertidas estão
abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de forma inadequada, e à existência de áreas que
abriguem espécies ameaçadas de extinção.

§ 1º A concessão a que se refere este artigo, em áreas passíveis de uso alternativo do solo, que
abriguem espécies ameaçadas de extinção, dependerá de medidas compensatórias e
mitigatórias que assegurem a conservação das referidas espécies.

§ 2º É proibida a emissão de AD em áreas onde ocorra a concentração natural de maciços de
castanheira (Bertholletia excelsa) e de seringueira (Hevea spp).

Desta maneira, temos que a abertura de áreas para a expansão agrícola ou mesmo nos casos de expansão
das áreas urbanas, terão que respeitar normatização nacional e estadual que preveem o respeito às
espécies em extinção bem como a compensação e medidas mitigadoras para o caso de extração delas.

Assim, como dito, muito embora a proposta apresentada esteja coberta de boas intenções, já há medidas
eficazes para cuidar do tema, com ganho para o meio ambiente e sem prejuízo ao progresso das cidades e
do setor produtivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Agosto de 2022

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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