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CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e  sobre  o  use  de  graxa  ou  vaselina  s6Iida  no
plantio de 6rvores no Municipio.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEl,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°   Fica  obrigat6rio o uso de graxa ou vaselina s6lida  no

plantio de arvores no ambjto do Municipio de Jacarei.

Pafagrafo  dnico.     Quando  do  plantio  de  arvores,  a  terra

contendo  os  esp6cimes  devera  ser envolta  em  material  recoberto  com  graxa  ou  vaselina

s6lida.

Art. 2°  0 disposto nesta Lei se aplica tanto para o plantio de

arvores    sob    a    responsabilidade   da    administragao    ptlblica    como    nas    propriedades

particulares.

Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,  5 de abril de 2022.

VALMIR D

Vereador -Uniao Brasil

Autoria do Droieto: Vereador Valmir do Parque Meia Lu©.
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Profeto de Lei - DisD0e sobre o Liso de clraxa_a_u_ yes_9Iina s6Iida no Dlantjcl de arvores no MuniclDio. -FI

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A  intengao  da  propositura  que  apresentamos  a  consideragao

do  Plenario  6  que  todas  as  arvores  plantadas  de  ora  em  diante  no  Municipio  de  Jacarei

sejam protegidas do ataque de formjgas.

E    comum    vermos    arvores    plantadas    tendo    suas    folhas

destruidas pela aeao de fomigas, inclusive levando-as ao falecimento.

No entanto,  ha medidas bern simples e eficazes no combate ao

ataque  de  formigas,  tal  como  passando-se  graxa  ou  vaselina  s6lida  nos  inv6lucros  dos

esp6cimes.

Assim,     alem     de     oferecermos     melhores     condjg6es     ao

desenvolvimento das arvores, evitaremos prejuizos ao poder ptiblico e aos particulares.

Segue  materia  ilustrativa  sobre  o  uso  da  graxa  e  da  vaselina

s6lida,  produtos que nao prejudicam o meio ambiente.

Assim  exposto  a  presente  projeto,  esperamos  contar  com  o

apoio e aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  5 de abril de 2022.

Vereador -Uniao Brasil
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(Foto.  Manoel  Marques/Ed. Globo)

Como eliminar sadvas sem usar produtos que prejudiquem o
meio ambjente?
Isabel Cristina, via Facebook
Como se combate as formigas cabe?udas?
Charles Ramolow, de ltarana (ES)
R:  No caso de proteger plantas do ataques de sauvas,  uma boa
solugao 6 prender no tronco urn cone invertido, que poder ser de
borracha,  plastico ou lata,  ou qualquer outro material resistente,
Como opgao, tamb6m pode amarrar tiras plasticas de 10 a  15
centimetros de largura.  Na parte interna do cone ou das liras,
evitando contato com o tronco, passe graxa ou vaselina s6lida
para impedir a subida das formigas na planta. 0 uso de garrafas
PET de 2 litros, vazias e limpas, 6 mais uma alternativa,  Retire o
fundo e o gargalo, e plante a muda no interior do recipiente.  Enfie
a garrafa na terra pelo lado mais estreito, o do gargalo, sem que
as folhas toquem as laterais.  Para o controle das formigas,  indica-
se remover os ninhos jovens, pois os profundos sao mais antigos
e inviaveis de escavar;  aplicar iscas granuladas, que permitem
atingir formigueiros de dificil acesso, desde que seguidas



corretamente as instru?6es do fabricante; realizar
termonebulizagao, cuja fuma?a transformada de urn formicida
liquido pode ser injetada dentro do sauveiro inclusive em Gpo
de chuva,  por6m o manipulador do equipamento deve ter prat
ou formular formicida em p6 seco para ser introduzido em
formigueiros, sobretudo em ninhos pequenos e medios, por meio
de bombas insufladoras.  Utilize somente produtos registrados no
Ministerjo da Agricultura,  Pecuaria e Abastecimento (Mapa) e
equipamentos de protegao individual (Epl).


