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Dispõe sobre a proibição do corte de árvore
secundaria em estágio inicial.

A ASSEMBLEIA L ISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. Le Fica proib
de 30 (trinta) anos, no â

o o desmate de floresta secundária em está gio inicial por um período
bito do Estado do Amazonas

Parágrafo único.
natural de regeneração
primária.

nde-se por floresta secundária aqueras resurtantes de um processo
a vegetação, em áreas onde no passado houve corte raso da floresta

Art' 2s o descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator, pessoa física oujurídica, à multa no valor de 100 uFlR's (unidade Fiscal de Referência) por árvore cortada.
51s Em caso de rei!rcidência, a murta será apricada em dobro.

52e Por ton,"srinf., . 
,tuf::ira desobediência implicará no cancelamento da inscrição

estadual da respectiva Rdssoa jurídica, ficando impedida de obter nova inscrição pelo período de5 anos após o cancelamepto.

S3e As sanções previstas nesta lei ocorrerão sem prejuízo das demais cabíveis nas searascivis, administrativas e criminais.

54e o valor da multa estipulada no coput, será destinado ao Fundo Estadual de MeioAmbiente (FEMA), criado pela Lei Complementar ne 1-g7, de 25 de abril de 2OLg.
Art. 3e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 16 dCoutubro de 2019.
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senhores Deputados e Deputadas, esta propositura tem por finalidade impedir de fato queo desmatamento de floresta secundária ocorra. Esta medida visa além de garantirconscientização à população da importância de ru pr"ruru.r frorestas nativas, como minímizarconsideravelmente os impactos ambientais causados pero referÍdo desmate de árvoressecundárias em estágio ínicial.

Não se trata de um projeto de lei que cria normas gerais sobre o manejo de florestas,portanto' não invade a competência da união para legisrar sobre frorestas e preservação do meioambiente, conforme estaberece art.24,Vr, da constituição Federar de 19gg.
A carta Magna dispõe que os Estados e o Distrito Federal podem legislar,concorrentemente, sobre florestas, caç4, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do soloe dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, determina que oPoder Público e a coletividade têm o díreito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bemcomo o dever de mantê_|o1. Conforme disposto abaixo:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecorogicomente equiribrado,bem de uso com,m do povo e essenciar à soiia quoridode de vida,impondo-se ao poder púbrico e à coretividade o dever de defendê_to epreserva-lo pqrq qs presentes e futuras gerações.

vlr - proteger o fauna e o frora, vedodas, na forma do rei, os prdticas quecoroquem em risco sua função ecorógico, provoquem a extinção deespécies ou submetam os animois q crueldade.

Trata-se de fato de tornar a legislação do Estado do Amazonas mais restrita em relação àlegislação federal' Ainda, conforme-a constituição Federar, este projeto de rei também estáembasado no 5 2e do art.24e2.

Assim' face ao exposto, solicitamos aos demais deputados o apoio a este projeto de Lei,

:ïljl;;J;:::: ï:*ïe 
Ìmportância de tar proposta, que é essenciar para a conservação da fauna
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