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Parecer n." 790/2022lCC JR

Autol Deputado Gilberlo Cattani.

Relàrente ao Projero de Lci n. ,, 1052/2021 que ..Dispôe sobre a
autorização para cultivo da cspécie cxótica pangassius Hipophtalmus
no âmbito do Estado de Mato Grosso e clá outr.as proviclências. ,.

Relator (a); Deputado <^» 5ha"du>_A%a+_

ESTADo DE MATo GRosso

ASSEMBLEta LEGrsrATtvA Do EsraDo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesâ Diretora
Núcleo CCJR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ern justificativa o Autor infonna:

I _ Relatório

A prcsente iniciâtiva foi recebida e registrada pela secretaria de serviços Legislativos no dia
10/l 1/2021, sendo colocada em primeira pauta no diâ 16111l2\2l, e c}ritpitd; no dl;2411U2021 , e,
em segunda pauta no dia 29/0612022, tendo seu devido cumprimento no dia 12/Oj /2022, após foi
encamilhada para esta Comissão de Constituição, Justiça e R;dação - CCJR, nela se aportando no
dia 18107/2022, t'rdo conforme as fôlhas n. o 02. 05v e 10v.

Submete-se a esta Comissão o projeto de Lei 11. " 1052/2021, de autoria do Deputado Gilberto
Cattani, conforme ementa acima. No âmbito desta comissão, esgotado o prazo regimental, não foram
apresentadas emendas ou substitutivo.

Preâmbulannente, respeitadas as disposições do art.25, dâ Constiluiçâo Federâl, a
presente proposição é de competência legislâtiva comum dos Estâdos, segundo
ditâmes do art. 23, I e VUI, e competência legislativa concorÍente dos Esiados.
segundo ditames do an. 21. Vl. §2.. lodos dâ Consliruiçào federal. e)tando. pois. em
hamonia com o R[-ALMT, eis que não afronta seu art. 155. não havendo iausa de
prejudicidâde (aÍ. 194), tão pouco invâsão das competências do Executivo Estaduâi,
consoânte arts. 39 e 66, da Constituição do Estado de Mâto Grosso.

O Peixe Panga, oiundo do conlinente asiático, mais especificamente do Vietnã. é
considerado no Brasil como espécie exóticâ. Chegou no país há ccrca de l0 anos e
se adaptou pcrfeitamente ao clima local, principalmente âo dos estâdos das regiões
NoÍe e Nordeste.

Peixe rustico e de fácil cultivo, tem respiraÇào dupla e pelo fato de nào ter escamas
e apenas r e\piúa dorsal. o aproveitdmento da came e majorado se comparado com
â lilápia. L Inpondnle rcssohar. ainda. que pela grande simrlaridade com a carne da

^v ^ndré 
Antônio lvlaggi. n." 06, Sctor A CPA CLp: 7ti049 901 Cuiab.it NÍT (KG)



EsrADo DE Maro GRosso
AssEMBt-Ela LEGtstaflvA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentâr da Mesa Diretora
Núclêo CCIR
Comi\cdo de Constrtuiçào, Jr,sr,ça e Reoàçào

Após, os autos foram encaminhados a csta Colnissão dc Constituição, Justiça e Redaçâo para
análise e farecer quanto ao aspecto constitucional. lcgal e juridico.

E o relatório.

tilápia, terá fácil aceitâção no cardápio do povo mato-grossense, contândo tâmbém
com um preço mais âcessível.

Proteína barata, de mâior potenciâl nutritivo e de qualidade equiparada ou superior
à lrl;pia. o Pangassius Hipophralmur tfm o plocesso de cuhivo aceleradà nela
neces.idadc de lócnicds de rcproduÇào adifi;iai. tnclusrve. o p""g^ ; á; iá;il
nutriçào por ser onívoro, apesar de aindâ esbarrar na escassez de *;ã" *;*ifi";
nacional.

Atualmente, apenâs 4 Eslâdos c€deram a autorização para o cr.rltivo da espécie: São
Paulo, Sergipe, Rio Grande do NoÍe e Tocantins. Diversos outros estao'em buscà
de aulorizaçào. tânro no Sul. Sudesde. quanlo no Norle. Cenlro_Oeslc e \ordeste.
Desla lormâ. o eirâdo de Mato Gro.so esraria nâ vânguardd dâ cflaçào da especie,
com esse avanço legislativo sobrc a piscicultura nacional.

Ademais, a Organização Mundial da Saúde[t] recomendâ que o consumo de
pescados seja majorado no Brasil, culminando numa melhor quilidade de vida para
o,povo brasilcrro. Tendo urn peixe dc boa quâlidade. por um pieço mais baralo e que
chega ao mercado com tnais râpidez. a saúde dos mato_grossenscs vai ,er
incrementada consideravelmente.

É de suma imponáncia .alienlar. ainda. que o Brasrl gâslâ dnualmenle cercd dc 140
mrlhôes de dólares com a imponaçào dessa espêcie. AulonTândo seu cullivü no
Estado de Mato Grosso, o comórcio estâdual vâi ser vâlorizâdo. aumentando o
potencial econômico do Estado e da nação.

Por fim, justificando nosso pleito, frisamos que o clima mato-grossense é
exlremâmente favorável a criâçâo do peixe panga, e por isso seu cultivo deve ser
permitido e encorâjado, possibilitândo a chegada áe beneficios econômicos e
alimentares aos cidadãos de Mato Grosso.

Por essa mzão, conto com o apoio dos nobrcs pares para a aprovação deste projelo
de lei.

- 
Cumprida a primeira pauta, o projcto lõi cncarninhado à Conlissão de Agropecuária,

Desenvolvirnento F'lorcstâl c Agrário e de Rcgularização Fundiária, quc cxarou parecer dc nlerito
lavorável à aprovação. Ato cotltínuo, eln 1." votação foi aprovado pclô plcnário dcsta Casa dc [,eis
t.\o d,ta 1410612022.
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II _ Análise

Cabe à Comissâo de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o aúigo 36 daConstituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, incis; I, alín"u .,o, 
, ao n"giln"nto Intemo desta

1L1 {: t:,.; opinâr quanro âo aspecto constitucional, Iegai e jurirlico sobre todas as proposições
oterecldâs à deliberaÇào da Casa.

O objeto da presente proposição dispôe sobre a autorização para cultivo da espécie exótica
Pangassius Hipophtalmus no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá óutras providênciai. Vejamos:

Art. 1. Fica autorizada â piscicultura em cativeiro, no âmbito do Eslado de Mato
crosso da espécie exótica pangassius Hipophtalmus, colhecir:la como peixe panga.

Art. 2" O cultivo do pangassius Hipophtalmus deve cumprfu âs nomms técnicas de
engeúâdâ e legislação âmbiental vigente

AÍ. 3. Estâ Lei entra em vigor no prazo disposto 11o art. 3g_A da Constituiçào
Estadual, revogando-se iodas âs disposições em contrário.

, Preliminannente. constata-se que a matéria se insere na temática da piscicultura e proteção
do rneio ambienle, sendo tema de competência comum e concorrente da União, gstados e Distrito
Federal, nos termos dos art. 24, inciso VI, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 24. Compete à Uniâo, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

VI - florestâs, caça, pesca, fâuna, conservação da natureza, defesâ do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poiuiçâo;
t...1.

No mais, o Supremo Tribunal Federal em julgamento da ADI2.030/SC, reconheceu a tutela
da matéria como concorrente frente ao objeto principá meio ambiente. Vejamos:

^Çâo 
Direlâ de Inconsrirucionâlidâde. Rcpâftiçào dc compeiênc;as. Lei Ijstadual

I 1.078/l999, de Santa Catarina, que eslabciece nonaas sobre controle dc residuos
de embarcações, oleodutos c instalâçõcs costelras. AlegâÇào dc oiênsa âos aÍigos
22, I, da Constituição Federal. Não ocoüôncia. Lcgislaçào estâdual que tmta de
direito âmbiental mâritimo, c não de dü.ciro maritimo ambienrâI. Cànperóncia
legislativâ concorrentc para legislâr sobre prolcção do meio anrbienie c co;hole da
poluição (afl. 22, I. Cf), c sobre responsabilidadc por dano âo meio ambicrlrc (aÍ.
24, VIII, Cl). Supervcniência de lci geral sobrc o tema. Suspcnsão da cficácia do
diploma legislativo eÍaduâl no qLrc oontrariar a lcgislâção gcral. Àçào julgada
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(StF - ADI ?030 
-SC, 

Relator: (]I_MAR MENDES, Dara de Julganrenro:
09/08/2017, fribunal pleno, Dara cle publicaçào: l7110/2018)

Ne-stc sentido, há rcpaÍiÇâo de cunpetôncias da matéria entrc a união e os Bstados, de rnodoque a t:Tliic1 piscicultura e protcção do meio atnbicnte sc mostr.a conro de oonlpcténcia ercspo,sabilidadc de cada u.ridacie da fe<leração, portanto, a mató.iu 
".ta 

,,os tlrr.ltes ao poder â ser.excrcido pelo E§tado-mcnrbro.

Entrctanto, cm que pcse o Íespaldo constitucjonai sobre a compctência do Estado_mcmbro
peftrncnte a matória, o Projeto dc Lei n.. lO52/202i, clada sua essência e justiÍrcativa escora nainconstitucionalidâde formal, por vício de iniciâtivâ, ern deconôncia dá dcscurnprirnento doprincipio da simctia aft. 61, §r', ir, alinea "e'da CI{FB/8S c art. 39, inciso ll, a]inea.,d,., da
corlstituiÇào Estadual. scndo de iniciâtiva rrivativa do chefe do pocrcr executivo às reis dc criação,
estrutumçào e at buições das Sccretarias de Estaclo c ór.gãos da Àcltninistr.ação pública.,,. Vcjamos:

Constituiçâo Federal

Àrt. 61. A iniciativa das leis complementarcs e ordinárias câbe a qualquer membro
ou Comissão da Cámara dos Deputados, do Senado Fedeml ou dà Cong."."o
Nacional, âo Presidente dâ República, ao Supremo Tribunâl Federal, aos Trib'unais
Superiores, âo Procurador-Geral da República e aos cidadâos. na forma c nos casos
previslos ne\td Consliruiçào

§ 1'- São de iniciâriva pdvâtiva do presidente da República as leis que:

(...)

II - dispoúâm sobre:

ESTADo DE Maro GRosso
ASSEMBLETA LEGTsLATIvA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamêntar da Mesa Diretora
Núcleo CCIR

Comr\sào de Constituiçào. Justiça e Redaçào

e)
observado o rlisposto no art. ll,l, VI: ((lrÍàrros)

d) criâÇão. cstruturâçâo € âtribui
Àdministracão Pírblica (GriÍàlnos)

de Mini úblic

Constituição Estaduâl
Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordináriâs cabe a qualqu€r membro
ou Comissão da Assembl€ia Legislativa, ao Govemador do EsudÀ. ao Tribunâl dê
Justiça, à Procuradoda Geml de JustiÇa e aos cidâdãos. na fonna e nos casos
previsios nestâ Constituição.

Parágrafo único. São de iniciâtiva p.ivativa do Govemador do Estado as leis que:

II - disporúam sobrc:

^v. 
Ardré 
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EsraDo DE Maro GRosso
AssEMBtEta LEGtsLATIva Do EsrADo DE MATo GRosso
Secretâria Pârlâmentâr da Mesa Dlretord
Núcleo CCIR
Comr\5do de Co,lstilr,içao. ru.tiça e Redaçáo

EInenIai AGRAVO RF]CIMEN,IAL No III]CTJI{sO Ex].]L.\oRI)iNÁR IO, A.]AO
DII{TTA I)E INCONSTI'I'UCIONALIDADI]. ViCIO D}] INICIAI]VA, I,IiI DI,]
INICIÀTIVA I,AN,IEN]'AR OUIi DISPÔE SOBRE ATRIBUICÔES I,]
ESTABEI,I]CF, RIGÀCÁO A ORGÃO DÀ ÁDÀ,IINISTRACAO
PUBI,ICA, INCONS']'I f UCIONALIDM

EMF,NI'A: AÇÀO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL]DADE, I-LI AI,AGoNA\ oI5I,DI II I)I MAIUDI IUol UI F( RIAoPROCRA\4A DI IIIIIRA
DIJUR\AJSIPI-RIODJ( OSIVSAJ AI)I AUI A. \SI RCI MPRII)UPI IAS
ESCOI-ÀS DA ITEDE OFICIAL E PARTICULAR DO F]S]'AD'] DE ALAGOÀi,
l. Iniciativa privativa do Chctà clo poder Executivo Fslâ.lual Dara lcÍ:islâr sohre

,-...-_--.,- 
N:,r" 

,":n,l,lo.. 
a J urisprudÉncix do Suprerno Tribunal ledcral é unissorlà cm rcconhccer arr(ur\nlu(rnltcllococ (le plo_lctos de lci que impliqucm na criação Lle novas atribuiçôes cr..pu .rbilidr.lcc cL, poJcr f \ccutt\o. rcni,, rci,ltno.

l-menla: LIONS-f I'IUCION^L Il ADMIN-ISTRI\TM). LEI 10.893/2001, DOEsTAI)O DE sÃo pAULo. TMPLANTAÇÀo irr: pnctcne,r,r,tr:ii,tix],^.]. óÉSAUDE VOCAI, I]M RIjNEIijC]IO DE PITOFESSORIS DA REI)D ES'IADUÀLDI FNslNu. \t n-t(A( À1, DO RIL,t\4t Jl RIDtí-O Dt .r niiUÃÀi!.\4AIFR]A SUIIIIA A RISI RVA DI I\ICI \,]IV\ I,U CIITII óô
EXECTUTTVO. NORMAS DE Apr.rcAÇÀO OBI{tG^].óRrA eos l§i,rocji
MEMI]ROS. N{CONSI'ITTJC-IONALIDADI] FORMAL CAI{ACTLRIZADA, 1.

l, i.,:,,1,.1,1^l,ll,",t(. ertri,, e.r...rd,- .:,r dc ,te ,\rure,\or(i ,t.. ,,.a. p,r,i,.,l
/oJâl..rlei l0.lo.rutcL Llor.J(.r.irJ..rnL,rnetcr,,rilrrJ.rral....rer,rht"o'r(J]]re
jurídico desses scrvidorcs. âténr a. --. ut.ifrricO", 

"."rrror*tifiaua".-io.uSccretârias Estaduâis. 2. Âo assinr rüipor, po. iul"inluo p,,rlu,,r",rt".Iiiã .rriã,
errlruue.tr.^.tr.r\e \àú.otnrerr,..Llere.(n"dçrr rci.r,iracorr.rantcs.lôâtt ül,ll,.,lrr(d, .J e .tj.drr l. qu(. segLn.rolnf â cr.rcia Jc frecr,l(rre5,...,. S,,l;,.,r.
irrhLt.rl feJ(:rl. .i, de.hjen.ir...râ obngaror.:. pel..s i"n.rrru sô.. fn..lL" J.
A(ào d -(r., de co s . u, iorr- rrl.rdc , r r:-<lr lrocc,lcr ,(. I \Dl ,ii t. Rrl" ^r (:,1
Mirt. TEORI ZAVASCKI, tribunâl pteno, 

lLLtmclo err O3lO3lZO I O.'aCóR ôió
I I I lRô\t( ôDr(-0<.1 DlVr tú2 uj-2nt; pUBt Li :jJ:or,i

nrr:.rrizr.'.. rJ.rr L I \, IJ.t rbi u,lô f .r,.,f. : f 
"i 

,rc iriciari,, r,a.i nenir.
q-ue afronta o art.6t. § 1,,. inc. II. alínea e. rra ConstitüüãiiIõiilli-ã]i
ott".". u 

^t.!tr,llçeo 
Au S""..

dâ simclüa lc.lerariva de oonpelcncias. :. t41sf4ire_tS!y4lç!__d9_bC§!ÂG
qlugoalo ar,ç não r"ti'a o 

'ício 
Íb.mat d" iniciiiiiilüiiãililllil iiiÍ

ltT. Í:..1i -9.11,1.,1,:!irucioraldade ,]utgada p,Ir"or(-],G. @-:zo, Retâror(a):
CAIIMEN t-UCiA, Tribunat Plcno, julsado ern l4104/2010, Dje_ I I 6 DtVI I r.(i i.i
06-2010 PUBLIC 25 0ó-2010 EMBNT VOL,02407 0l pp 00 i 54 LEXS I t: v. 12
n. 180, 2010, p. 30 42 RT v 99, rr. 900,2010, p. 143-150)

QUAL SE NLCA PROVIMFNfO. 1. Àcórdão rccorrido que sc encontrs cm
intonia com a iurispnrdôncia dcstâ Cortc no sentirlo rlc que nadcce rlc

nstitucionâlidade lormÂl a lei de iniciâtivâ
matória d

5
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ESTADo DE MATo GRosso

ASSEMBTEtA LEGtsrATtvA Do EsraDo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar dâ Mesa Diretora
Núcleo CCIR
Comi\.do oe !or(Lituiçào lL5r Ld e Redàçáo

do Estado
Executivo
prcvisto na
9'.

plivâtivâ do C-lefq.do Podcr Executiyo.2. Agravo regimeulâl a quc se ncgâ
provimenlo. (RL 653041 AgR. Rclator(â.)r EDSôN l,^alltN, p.i,r.tr" .fui,,ii
julgado em 28/06/201 6, ACóRDÀO Er.E.t.RôNtCo DJ"-166' DIVúi.G 0i---0&
2016 PLtLILIC 09-0E_2016). ((jrilôs nossos)

inconstitucionalidadc com rclação a iniciativa lcgislativâ sc dá por atribuição a Secretaria
e a 

.interlàrência do Poder I_egislativo na eslcra cle compctôncia exclusivâ do poclcr
rcsulta em- transgressão ao pril1cipio da inclepcndência e hannonia entrc os poderes,
Constituição Federal e na Constituição do tsstado, rcspectivamente ern scus artigos 2,,c

Constituicâo Federal

árt. 2' São Poderes da União, independentes e harmônicos €nlre si, o Legislâtivo, o
Executivo e o Judiciário.

Constituicâo do EstÀdo de MÀto Grosso

Aí. 9. São poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos enlre si e
sujeitos aos principios estâbelecidos nesta Constituiçâo e na Constituição Federal, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

parágrâfo único. E vedada a qualquer dos poderes a delegaçào de competência

Neste diapasão, cumpre informar quejá existem nomas que regulamentam a piscicultura no
Estado de Mato Grosso. Vejamos:

Lei n" 8.464, de 04 de âbril de 2006, que disciplina a piscicultura no Estado de Mato Grosso;

Lei n" 8.830, de 21 dejaneiro de 2008, que,.dispõe sobre a política Estadual de Gestão e
Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Groiso e dá outras providências. ,,

2I
Há ainda

dc janeiro de
o Decreto
2008 e a

de 2311212019,
8.464, de 04 de

n' 337
Lei n'

quc consicicrando o disposb da Lei n,,8.810, dc
abril dc 2006, disciplina o proccdimento de

ramen ientâl
do

tivo de aquicola hibr exóticas n
âto outrâs idôncias. Vcje:ros:

ÀÍ. l" Es1e Dccreto regulamenta o prccedimcnb a ser obscrvâclo para o cullivo de
espécics aquicolas alóctonos. hibridâs e exóticâs no Estado de Mato crosso.

. Corno sabido o presentc projeto dc lei teln como objctivo a autolizaçào da piscicultuÍa em
cativciro. no âmbito do FlsÍâdo de Mato Grosso da espécic exótica pargassius Hipophtalmus,
conhecida como Pcixe Panga e, nos tcnnos clo dccreto se faz necessário a apràvação ,oirnativa pelo
órgão fcderâl e cstadual competentcs, câso não esteja na lista de cspócies autorizadas para cultivo.

Av. André Anlônio Mâssi. n.'06, SetorA CpA CEpi78049-901 Cuiabá-MT(r9
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Alt. 6. O licenciamento ambiental dâ atividade de aquicultura que utilize espécies
âlóctones, híbridas e exóticas, deverá considerar, além <los proceàimentos gemis, as
seguintes prcvidênclas:

I - a lista de espécies eos locais cujo cultivo está autorizado estãodefinidos no Anexo
Unico do presente Dccreto;

II - atendidos os requisitos previstos no Anexo único de que lmta o parágraÍ.o
ântedor, Íica dispensada a manifeslação específica do InstÍuto <1à Difesa
Agropecuária do Esrado de Maro Grosso _ INDE MT;

III - o licenciâmento dc aquiculturÀ com espécies âlóctoncs, híbridas ê exóticâs
não incluidas nâ listâ do Anero único. dependerá de aprovacão normativa pelo
órqâo fed€ral e €stâduâl comDetentes.

_ Neste sentido a espécie exótica pangassius Hipophtalmus, conhecida como peixe panga não
está inserido na lista de espécies autorizadas paru 

"ultiuo. 
Veja-os a lista dispànibilizada:

ESTADo DE Maro GRosso

AssEMBt-Eta LEGtsraTtvA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretariâ Parlamentar dâ Mesa Diretora
Núcleo CCIR
Comis)ào de Lonstiturçdo. Ju\tiçê e Redàçao

ANEXO ÚNICO

BACIA AMAZÔNICA
cies Alóctoncs es Exóticas

Piraputaüga (Brycon hilarii) Piffado da Alnazônia
Cachara + Jundiá

Carya Capim (Ctcnopharyngoclorr

'l ambacu (Tambaqui + 'I ilápia do Niio (Oreochromis

Tarnbatinga (Tambaqui + Rà-lburo (Lithobatcs catesbeiânus)

Carnarào Branco do Pacífico
itopenaeus vannamci

Caurar'âo da Malásia
achiurn ros(jnber'ril

BACIA DO PARACUAI
es Alóctoncs Espécics llxóticas

Talnbaqui (Clolossonla l'intado da Amazônia
Cachara + Jundiá

Carpa Capim (Cteüopharyngodon
idella

Matdnxà/Jatuarana (Brycon Tarnbacu (Tanrbaqui Tilápia do Nilo (Orcochromis

Pirarucu (Arapaima gigas) Tambatinga (TaDlbaqui Rã-Touro (I-ithobatcs catesbeianus)

Junc1lá Arrazônico (l,ciar.ius Camarão Branco do Pacífioo
itopenaeus vannamci

Anlônio Maggi, n.'06. SetorA CPA CEpr78049-901 Cuiabá MT(KGi



EsraDo DE Maro GRosso
AssEMBr-ElA IEGtstaIVA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentâr da Mesa Diretorir
Núcleo CC.IR

Comi5edo dê !on5trlurçáo, lLrsti!à e Redà(ào

Clârnarâo dâ Malásia
brachiurn ()senbcrgii

BACIA ARAGUAIAiI'OCANTIN§
cics Alóctoncs cs Exóticâs

Tambaqui (Colossoma Pintado da Arnazônia
Cachara + Jundiá

Car?a Capim (Ctenopharyngodon

PiÍaputanga (Brycoll hilarii) Tambacu (Tambaqui Tilápia do Nilo (Orcochromis
niloticus

Jundiá Âmazôr'rico (Lciarius Tambatinga (Tambaqui + Rã-Touro (Lithobates catesbeianr:9

Carrario Branco do Pacifico
itopenacus vannamci

Carnarão da Malásia
ium rosenbergii)

Portanto, o prévio licenciamento ambiental, deve ser requisitadojunto à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente, conforme art. 6. e 70 do do Decreto N.337 ôE ZZfiitioit.

AÍ. 7. A atividade de aquicultura que utilize espécies alóctones e exóticas devcrá
obter prévio licenciamento anbiental junto à Secretaria de Estâdo de Meio
Afibiente, pelo procedinr€nlo trifásico, independentemente do tamanho do
empreendimento.

Na exposição dos motivos do Decreto No 33i DF,23ll2l2\1g, é elucidado que: ,,Às espécies
elencades no dnexo único são de.çdobranentos de pacotes tecnológi"á, a" niiiaoai, 

"xntíficis, 
tais

como ÀPTÁ-SP, IÀp-pR, EMBRApÀ, UFMS, UFRGS, UEL, UEú, (JFW. Todos possuem estuclos
,_om revisões hibliogritÍcas que demonsíram o baixo impacÍo !:thbiental e o yiabilidatle econômica
l.t conprorados. . A vrstâ dtsso, ressalta-se que a propositura não possui qualquer estudo coln teor
técnico, câpaz de demonstrar a viabilidade econômica e ambiental e'ou o impacto que poderá gerar.

_ - _ 

Pgrtanto, o presente Projeto de Lei invade as atdbuicões das Secretarias de lilstado e órsãos
gê-Acrqi4istlÀcâo Pública. quer seja a secretaria d" E.tndo d" M"io A.bi*t", conforme o oec.eto N"
337 de 23/1212019 ' incidindo-se em vício de inconstitucionalidade forrnai, por invadir maté as de
competência privativa do Govemador do Estado, conforme as disposiçôes do artigo 61, § 1., II, alinea
"e" ddonstituição Federal e aftigo 39, parágrafo único, alínea,d,,, da Constiúição ào esta,Jo de
Mâto Grosso, bem como porjá dispor de Leis e Decreto normâtivo que regulamentam a matéria:

Lei h'8.464, de 04 de abút rte 2006, que .liscíplina a píscicultura no Esta.lo .le Mato

Lei n' 8.830, de 21 de janeiro de 200t, que ',dispõe sobre a política Esta(lual .le GesÍiío e
ProteÇão à Bacia do Alto Paraguai no Esíado de Moto C)osso e ài outras prori.lências. ,,

E Decreto h'337 de 23/12,/2019, que considerando o disposro ia Lei n. ll.g30, cte 2t (le
.ia eiro de 2008 e a Lei n" 8.164, de 0l de abríl de 2006, clisciplina i procedimenÍo de licencictnento

Av. André Antônio Magg;. 
'..Oo, 

s"to.e cl,q. Crp,:s0at90l -a,iubá_MT (KC)

. í ."i',rl )



EsÍaDo DE MATo GRosso

ASSEMBLEtA LEGtsrATtva oo EsraDo DE MATo GRosso
Secretaria Pârlâmentâr da Mêsa DiretoÍa
Núcleo CCI R

Comi\câo de (onstitLriçdo.lLrstrçà e Reda!ao

1t::i-c:dl 
pura:yltivo Llc e,\fécies aquicolas alóctones, híbrí.las e exóÍícas no âmbito do Esta.lo dervqto úro,\,ço e do ouÍrat Drovidànciaç

Destaúe, o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, nos temros do inciso VII do artigo155, estabelece que não possam ser admitidas proposiçôá maniiertu.""l" ir"ár"i,r"ionais. Destaforma, em que pese à relevância da matéria, a.".tnu r"i" no.trtu, 
"on.iiir"iá""i-, *""ro"ndo óbices

à sua aprovação.

É o po.cce..

III - Voto do (a) R€lator (a)

-Pelas*razões 
expostas, em que se evidcncia a inconstitucionâlidade, voto contrário

aprovação do Projeto de Lei n. " 1052/2021, de autoria do Dcputado Cattani.

Salâ das Comissõcs, em )í de )J de 2022.

Av. Ardré Antônio Mâgsi, n.. 06, Seror A Cra Cer, ;SOqS-0i- Criubá _ M



ESTADo DE MAÍo GRosso

AssEMBt"Eta LEGtsrATtva Do EsraDo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Dirêtora
Núcleo CC.IR

Comissáo de (onstitr,içáo. Justtçâ e Redàçáo

IV - Ficha de Votaçâo

Proieto Jc L(i n. IUt 202 I pareLrr r " ,c)0 )022 CCJR
Reunião da Comissão ern

Rclator (a): D

Voto Relator (a

I'clcs r:,,,''(s erpo,t:r.. ctn qLr( sc (\ tde|lctJ i inconstitu(ionâlid:rde. v..,66n1.5.1o a Joro\rçà.,du Proi(tô d( I ei n. l 0s, 20. l. .le àutnrr,r dô D(futrJô Cilhcno I Jll.Iri.

Posição na Comissão klentillcaçào do (a) DcDutaclo ía

r Ltw

P.r-!d--

Av. André Antônio Maggi. n."06, SetorA cpÀ CÉp, ttO+s-0I C"i"b" MT«cJ

l0

I NccJR I
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