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A Càmaru Murucipal de Cascavel, Estado doParunfl àprov^i

Art. 1.o O controle e combate às formigas cortadeiras no âmbito do Município de

Cascavel ficam disciplinada pelas disposiçôes constantes desta lei.

Art. 2" setão obrigados ao controle e combate de formigas cortadeiras:

I -Todo o proprietário, arrendatário, comodztário,locatário, patceiro, concessionário,
meeiro e ou outros meios de uso das propriedades, de imóveis rurais e urbanos.

II - Responsável legal por faixas de domínio de vias de üânsporte rodoviário e
ferroüário, púbücas ou privadas, inclusive sob Concessão.

Ârt. 3" Ftca zutonzado ao controle de fotmigas cortadeiras o poder púbüco em todas
as áreas de sua ocupação e responsabiüdade.

Parâgrafo Útti.o. O controle e combate de formigas cortadeiras poderá set reaüzado
durante todo o ano.

Art. 4" Ficam autorizados os agentes municipais de fiscalização e vigilância ambiental
a ingressat nas ptopriedades, a Írn de rcahzar a orientação, ftscalização e notificação dos
responsáveis.

Att. 50 A odentação técnica e a frsca.lização serão rcahzadas pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SEMÂ) no perímetro urbano e pela Secretaria Municipal de Agricultura
(SEÂGRI) no perímetro rural do Município, conforme regulamentação do próprio poder do
executivo.

Art. 60 Â aqüsição e apücação dos produtos, a serem u';lizados no conttole de
fotmigas cortadeiras, será de responsabilidade dos proprietários, conforme Art. 2" desta Lei, e por
tecomendação de profissionais técnicos habiütados e ou revendas autorizadas a comerc'nhzar
ptodutos paÍa estâ finalidade.

.Frrt. 7" Â fiscalizaçào aphcarâ as penalidades para quem deixar de fazer o
combate das formrgas cottadeiras, conforme os critédos segúntes;

a) Notificaçãoodentativa;
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b) Após 30 dias da notificação orientativa multa de dez UFM- Unidade Fiscal do
Município, por propriedade.

c) Na teincidência, o dobro do valor disposto na altnea anterior.

Ârt. 8" Poderá a Secretária Municipal de Meio Ambiente- SEMÂ e a Secretárta

Municipal de Agricultura-SEÂGRl elaborar pÍogramas de orientaçáo paru o controle e combate de

formigas cortadeiras.

Art. 9o À Prefeitura Municipal de Cascavel podetá Í:;rmar convênio com o Govetno

Estadual, Federal e ouüos órgãos visando obter recursos pâra a cooperação técnica e elaboração

dos programas,p^r^ o controle e combate de infestação de Formigas Cotadeiras.

Art. 10o Esta lei enüâ em vigor na data de sua publicação oficial.

Palá,cioJosé Neves Formighieri, ó9" aniversário de Cascavel.

> CascaveL,23 Âgosto de2021,

Jeferson

Justificação,

Este projeto de Lei visa regulamentaÍ o controle e combate de formigas cortadeiras que

compÍomete a produção agrícola, a arbonzação, e o ajardinamento no Município. Está de acordo
com uma poftaria da Âgência de Defesa Agropecuária do Par.aná- ADAPÂR para o manejo de

formigas cortadeiras, r,igorando desde o âno de 201,5.

Potém, uma lei municipal se faz necessário pata tÍ^zet seguÍança, tânto na âtea tural
quanto no perímetro urbano, pois, em especial, nos meses de outubto, ocoffe o fenômeno
chamado de revoada, período em que as fêmeas e machos saem do formigueiro para acaszlat,

durante um voo, podendo chegar a 10 quilômetros, formando novos fotmigueiros.

Desta forma, um contÍole e combate isolado não apresenta nenhuma efetividade.
Portanto, o controle e combate devem seÍ em todo o Município, tanto área nrral como na átea

urbana.

De acordo com pesqúsas, os prejúzos causados nas pastagens, por um sauveiro (ninho
de formrgas), consome de 20 a 25 quilos de massa verde pot dia, o equivalente ao consumo de um
animal bovino.

Em florestas plantadas, apenas um sauveiro adulto é capaz de cortar uma tonelada de

folhas verdes poÍ ano. E isso está acontecendo em praças, iardins e nas atborizaçóes urbanas,
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rncluindo o Lago Municipal que ho)e é o cartão postal da nossa cidade. Por isso, devemos executaÍ
uma açáo imediata p^r o conúole e combate deste inseto, evitando a destruição completa das áteas

vetde que margeia o Lago Municipal, além de patte da produção agtícola. F{,.â, ainda, o risco de

comprometimento da seguÍançâ da banagem do Lago Municipal devido a infestação de fotmigas
cortadeiras.
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