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Referente ao Projeto de Lei (PL) no 02312022, que "Proíbe
a produção de mudas e o plantio da Spathodea
Campanulata, também conhecida como Espatódea,
Bisnagueira, Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou
Chama-da-Floresta e incentiva a substituição das
existentes.".

Autor: Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco.

Relator: Deputado Estadual

I- DO RELATORIO

A iniciativa em epigrafe, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria

de Serviços Legislativos no dia 0410112022, foi colocada em pauta no dia seguinte,

0510112022, tendo seu devido cumprimento no dia 1610212022.

Após, a Secretaria de Serviços Legislativos encaminhou o Projeto de Lei no

02312022 à Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de

Regularização Fundiária na data de 2410212022, para emissão parecer de mérito, sendo

proferido parecer quanto à sua aprovação.

Ato contínuo, em cumprimento ao inciso I do Art. 198 do Regimento lnterno,

Excelentíssimo Presidente desta Casa de Leis encaminhou a presente propositura à

Secretaria de Serviços Legislativos, para verificar a existência de proposição em trâmite que

trate de matéria análoga ou conexa, não se verificou a existência de proposição em trâmite

que trata de matéria análoga ou conexa.
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O Projeto de Lei em apreciaçáo "Proíbe a produção de mudas e o plantio da

Spathodea Campanulata, também conhecida como Espatodea, Bisnagueira, Tulipeira-do-

Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta e incentiva a substituição das existentes.".

Consoante se vislumbra das justificativas que ensejaram a proposição do

aludido Projeto de Lei, o autor esclarece que "a espécie Spathodea Campanulata é uma

áruore exótica, que foi importada da África e introduzida sem esfudos para arborização

urbana, o néctar de suas flores detém uma substância presente toxica para insetos como a

abelhas e pássaros como o beija flor. (...) Assim é vital reverÍer o desequilíbrio ambiental

gue essa áruore provoca no ecossistema, como é a redução de populações de abelhas

nativas que vem sendo registrada no país que ja causa impacto na economia agrícola.".

Em apeftada síntese, é escorço do que tinha a relatar.

Feito este introito, passo a discorrer acerca da análise de mérito da matéria.

II - DA ANALISE

As proposições para as quais o Regimento exija parecer, em nenhuma

hipótese, serão submetidas à discussão e votação do Plenário, sem o parecer das

comissões que as devam apreciar, consoante norma inserta no parágrafo único do Art. 356

do Regimento lnterno desta Casa de Leis.

Compete a esta Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e

Agrário e de Regularização Fundiária, de acordo com o Art. 369, inciso V, alíneas "â" a "q",

do Regimento lnterno, emitir parecer a todos os projetos que tratem de agropecuária, do

desenvolvimento florestal e agrário e dos assuntos fundiários, entre outras matérias.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

lnterno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, no segundo, a existência de projetos semelhantes
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o, se houver, a propositura deve ser apensada.
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Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de

proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, não foi

encontrada proposição que trate de matéria similar ao PL no 2312022, não havendo

impedimento para o prosseguimento da análise do PL no 2312022.

No tocante à análise por mérito, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social.

Feitas as ponderações acima, passamos a análise nos seus requisitos

necessários e inerentes ao caso.

A iniciativa apresentada visa reverter o desequilÍbrio ambiental causado

pela árvore da espécie SpaÍhodea Campanulata, também conhecida como Espatódea,

Bisnagueira, Tulipeira-do-Gabão, Xixi-de-Macaco ou Chama-da-Floresta, a qual, em que

pese ser uma espécie majestosa, possui no néctar de suas flores, substância tóxica para

insetos como a abelhas e pássaros.

Trata-se de uma espécie de planta exótica e muito comum na arborização

de áreas urbanas e periurbanas, sendo que geralmente a escolha dessas espécies é

realizada com base na beleza e exuberância das flores, sem considerar possíveis impactos

da flora introduzida sobre as espécies da fauna nativa, como as abelhas (Bittencourt et al.,

2003).

Uma das árvores amplamente utilizadas na arborizaçáo urbana em

diversas cidades do Brasil é a S. campanulata. Essa espécie é uma árvore de grande porte,

com altura que varia entre 15 e 25 metros, considerada planta invasiva, competitiva com

espécies nativas, ocasionando risco de invasão biológica de ecossistemas próximos,

problemas toxicológicos e prejuízos nas estruturas viárias (Zenni & Ziller, 2011).

Alem disso, possui capacidade de se reproduzir através da dispersão de

entes, atingindo locais além de onde foram plantadas (Blum et al., 2008). As flores da

possuem formato de tulipa, com coloração amarelo-avermelhada e seu néctar

ncial inseticida, produzindo proteínas com função de proteger as partes florais
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(Santos et al., 2017), além de compostos como terpenos, esteroides e carboidratos

acetilados (Flach, 2005).1

Nesse contexto, a aludida planta vem provocando a redução de populações

de abelhas nativas, causando impacto na economia agrícola, na medida em que a

meliponicultura e uma atividade de grande importância social, econômica e ambiental,

desenvolvida há gerações, valorizando as abelhas nativas que exercem função ecológica

fundamental para a polinização das plantas, além da produção do mel, própolis, pólen e

geleia real, produtos naturais com excelentes qualidades nutricionais e que podem ser

utilizados para fins terapêuticos.

O Projeto de Lei (PL) no 02312022, busca, portanto, reverter o desequilíbrio

ambiental que essa árvore provoca no ecossistema, restaurando e protegendo as

populações e pássaros e abelhas, bem como a atividade da meliponicultura, revelando-se,

portanto, de grande relevância social, econômica e ambiental ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, a proposição no 02312022 segue iniciativa vanguardista do Estado

Santa Catarina, que regulamentou o assunto por meio da Lei no 17.694, de 14 de janeiro

2019.

Cumpre salientar que a propositura atende os objetivos de

.desenvolvimento sustentável (ODS) prescritos na Agenda 2030 para o desenvolvimento
, ,i ir,,-.; 
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sustentável, em especial os objetivos no 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 12

(consumo e produção responsáveis), 13 (ação contra a mudança global do clima) e 15 (vida

terrestre).

Por todas as razões e justificativas alhures consignadas, manifestamo-nos

pela APROVAçÃO da iniciativa do Projeto de Lei (PL) no 023t2022 do Deputado Estadual

Dilmar Dal Bosco.

É o parecer.

III- DO VOTO DO RELATOR

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 02312022, de autoria do Deputado

Estadual Dilmar Dal Bosco, este busca reverter o desequilíbrio ambiental que a árvore da

espécie Spathodea Campanulata provoca no ecossistema, restaurando e protegendo as

populações e pássaros e abelhas, bem como a atividade da meliponicultura, revelando-se,

portanto, de grande relevância social, econômica e ambiental ao Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que a propositura irá reverter o desequilíbrio ambiental que essa

árvore provoca no ecossistema, restaurando e protegendo as populações e pássaros e

abelhas, bem como a atividade da meliponicultura, revelando-se, portanto, de grande

relevância social, econômica e ambiental ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, a propositura atende os objetivos de desenvolvimento

sustentável (ODS) prescritos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, em

especial os objetivos no 1 1 (cidades e comunidades sustentáveis), 12 (consumo e produção

responsáveis), 13 (ação contra a mudança global do clima) e 15 (vida terrestre).

Desta feita o Projeto de Lei (PL) no 02312022 do Deputado Estadual Dilmar

Dal Bosco deve ser APROVADO quanto ao mérito.

Sala das Comissões, em 25 Oe ,tffriC de 2022.yffivs*N'ry\
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IV - DA FICHA DE vorAçÃo

Projeto de Lei n.o 02312022
Parecer no 2512022

Reunião da Comissão em: I I

VOTO DO RELATOR
Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela APROVAçAO do Projeto de Lei (PL)

no 02312022, de autoria do Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco.

Posição na Comissão ldentificação do (a) Deputado (o)
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