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Protocolo no 1188412021 - Processo no 1G9012021
10t11t2021.

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 105212021 que "Dispõe
sobre a autorização para cultivo da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato
Grosso e dá outras providências".

Autor: Deputado Estadual Gilberto Cattani

Relator: Deputado

l- Relatório

Ço"

O Projeto de Lei em epígrafe, após ter sido recebida e registrada pela
Secretaria de Serviços Legislativos no dia 1011112021, conforme indicado às folhas 02 dos
autos, foi prenotado em pauta em 1611112021, tendo seu devido cumprimento no dia
2411112021, conforme instruído às folhas 05-verso, sendo encaminhada à Comissão de
Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularizaçâo Fundiária no dia
2511112021, segundo alusão às folhas 05-verso, para emissão de parecer no tocante ao
mérito.

Conforme o projeto, ficará permitida no território de Mato Grosso a
piscicultura em cativeiro da espécie exótica Pangassius Hipophtalmus, conhecida como
Peixe Panga. O cultivo do Pangassius Hipophtalmus deverá obedecer às normas técnicas
de engenharia e legislação ambiental vigentes.

O Parlamentar justificou seu Projeto de Lei mencionando que o Peixe
Panga, proveniente do continente asiático, mais designadamente do Vietnã, é considerado
no Brasil como espécie exótica. Chegou no país faz 10 anos e se calhou corretamente ao
clima local, especialmente ao clima dos estados das regiões Norte e Nordeste, conforme
ilustra o Parlamentar mentor do Projeto de Lei em apreço em sua justificativa.

O Panga é um peixe rústico e de fácil cultivo, tem respiração dupla e pelo
ter escamas e apenas a espinha dorsal, o aproveitamento da carne é maximizado
o-se com a tilápia. O Parlamentar ressalta ainda que, pela grande analogia com
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a carne da tilápia, será prontamente aceitado no menu do povo mato-grossense, inclusive
com um preço mais em conta.

Com proteína barata, mais nutritiva e de qualidade iguat ou maior que a
tilápia, o Pangassius Hipophtalmus possui um processo de cultivo veloz pela necessídade
de técnicas de reprodução artificial. O Panga e de fácil nutrição por ser onívoro, Embora
ainda esbarre na escassez de ração específica nacíonal.

Hoje em dia, somente 4 (quatro) Estados conferiram a permissão para o
produção da espécie: São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Norte e Tocantins. Vários outros
ao longo do território brasileiro estão à procura de permissão, salienta a Parlamentar

Assim, o estado de Mato Grosso estaria na dianteira da criação da espécie,
com essa evolução legislativa a propósito da piscícultura nacional. Ademais, a Organização
Mundial da Saúde aconselha que o consumo de pescados seja aumentado no Brasil, de
sorte a aprimorar a qualidade de vida para o povo brasileiro. Com um peixe de boa qualidade
e mais barato, entrando no mercado mais velozmente, a saúde dos mato-grossenses será
expressivamente aumentada.

O mentor do projeto ressalta ainda, que o Brasil gasta todo ano
aproximadamente 140 milhões de dólares importando essa espécie. Com a permissão de
sua produção no Estado de Mato Grosso, o comércio estadual será valorizado, aumentando
o potencial econômico do Estado e da nação.

Por remate, o Parlamentar reforça que o clima mato-grossense é assaz
adequado à criação do Peixe Panga, e por isso seu cultivo deve ser consentido e encorajado,
permitindo a chegada de benefícios econômicos e nutritivos aos cidadãos de Mato Grosso.

Subsequentemente, o projeto aportou nesta Comissão para proclamar
parecer no tocante ao mérito, ponderando a relevância social e interesse público.

E o relatório.

Il - Análise

Compete a esta Comissão enunciar parecer a todos os projetos que
qbordem os temas contidos no art. 369, inciso V, alíneas "a" a "q", do Regimento lnterno da

leia Legislativa. No tocante à tramitaçâo e abordagem do tema, o Regimento lnterno
is casos: lnicialmente, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do
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tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado. Logo após, verifica-se a existência
de projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser apensada.

Conforme demonstrado na Ficha Técnica, aposto às folhas 0S (cinco) dos
autos pela Secretaria de Serviços Legislativos, não foi identificado nenhum projeto em
tramitação que trata de matéria idêntica ou semelhante, nem norma jurídica em vigor que
dispÕe sobre a mesma matéria. Também não foi localizado diploma normativo ou proposição
na rede mundial ou na rede local da Assembleia Legislativa.

O Decreto no 337 de 2311212019, publicado no DOE-MT em 26t12tA71g,
regulamenta a Lei no 8.464, de 04 de abril de 2006, disciplinando o procedimento de
Iicenciamento ambiental para cultivo de espécies aquícolas alóctones, híbridas e exóticas
no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Conforme o inciso ll do artigo 20 do Decreto supramencionado, espécie
alóctone ou exótica é aquela espécie que não ocorre ou não ocorreu naturalmente na
Unídade Geográfica Referencial - UGR considerada, ou na Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - UGRHI. Portanto, a espécie tratada pelo projeto de lei constitui uma
espécie alóctone ou exótica.

Consoante o inciso lll do artigo 60 do Decreto antes aludido, o licenciamento
de aquicultura com espécie alóctones, híbridas e exóticas não incluídas na lísta do Anexo
Único, dependerá de aprovação normativa peto órgão federal e estadual competentes,
situação não antevista no projeto de lei sugerido. A espécie Pangassius Hipophtalmus não
está relacionada no anexo do citado Decreto, não sendo, portanto, permitido o cultivo no
território de Mato Grosso.

Dessa forma, há argumento suficiente para que esta relatoria se posicione
pela não continuação do projeto de lei em apreço no processo legislativo desta Casa de Leis.
Pelas razões acima mencionadas, recomenda-se a REJEIÇÃO Oo Projeto de lei 1052t2021
de autoria do Deputado Gilberto Catani.
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lll- Voto do Relator:

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 105212021, de autoria do Deputado
Estadual Gilberto Cattani que "Dispõe sobre a autorização para cultivo da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências".

O Decreto no 337 de 2311212019, publicado no DOE-MT em 26t12t2019,
disciplina o procedimento de licenciamento ambiental para cultivo de espécies aquícolas
alóctones, híbridas e exóticas no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Conforme o inciso ll do artigo 2o do Decreto supramencionado, espécie
alóctone ou exótica é aquela espécie que não ocorre ou não ocorreu naturalmente na
Unidade Geográfica Referencial - UGR considerada, ou na Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - UGRHI. Portanto, a espécie tratada pelo projeto de lei constitui uma
espécie alóctone ou exótica.

Consoante o inciso lll do artigo 60 do Decreto antes aludido, o licenciamento
de aquicultura com espécie alóctones, híbridas e exóticas não incluídas na lista do Anexo
Único, dependerá de aprovação normativa pelo órgão federal e estadual competentes,
situação não antevista no projeto de lei sugerido. A espécie Pangassius Hipophtalmus não
está relacionada no anexo do citado Decreto, não sendo, portanto, permitido o cultivo no
terrítório de Mato Grosso.

Dessa forma, há argumento suficiente para que esta relatoria se posicione
pelo não continuação do projeto de lei em apreço no processo legislativo desta Casa de Leis.
Pelas razões acima mencionadas, recomenda-se a REJEIÇÃO Oo Projeto de lei 1052t2021
de autoria do Deputado Gilberto Catani.

Sala das Comissões, em ,)l de '(*?r, de 2022.
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Projeto de Lei n.o 105212021 Parecer no 033t2021

ReuniãodaComissãoem: : I , I ',

Presidente: Deputado Estadual Eduardo Botelho

§0." rle O
VOTO DO RELATOR

Pelas razões acima, recomenda-se a REJEIçÃO do Projeto de lei 1O52t2O21de autoria
do Deputado GILBERTO CATTANI.
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