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Altera a redação do inciso VI do artigo 3º da Lei
n.º 10.669, de 16.01.2018, que altera e revoga
dispositivos  da  Lei  n.º  8.464,  de  04.04.2006,
altera  dispositivo  da  Lei  n.º  9.408,  de
01.07.2011,  e  dá  outras  providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º. Fica alterado  o  artigo 3º da Lei nº 10.669 de 16.01.2018, que alterou a escrita do artigo 15-A da Lei
n° 8.464, de 04.04.2006, acrescido pela Lei n.º 9.619 de 04.10.2011, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º  - (...)

“Art. 15-A. A certificação sanitária para trânsito de peixes, alevinos e larvas, oriundos de outros Estados, e
as autorizações de despesca são de responsabilidade do Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição busca modificar a redação artigo 3º da Lei nº 10.669 de 16.01.2018, que alterou a
escrita do artigo 15-A da Lei n° 8.464, de 04.04.2006, acrescido pela Lei n.º 9.619 de 04.10.2011, que dispõe
e disciplina sobre a piscicultura.

A presente emenda se faz necessária vez que a Lei nº 10.669, de 16.01.2018, ao alterar a redação do art.
15-A  da Lei nº 8464  pelo  Art.3° da Lei n° 10.669 de 16/01/2018, foi retirada a atribuição do INDEA em se
emitir o documento "autorização de  despesca" que hoje é o documento que o produtor que não retira seus
peixes para estabelecimentos de inspeção utilizam para transportar seus peixes ao comércio.

Caso permaneça com esta redação, o único documento a ser retirado pelo produtor de pescado é o
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estabelecido em norma federal que é o GTA com destino permitido apenas para frigoríficos e entrepostos,
ficando os demais sujeitos a apreensão e destruição em caso de fiscalizações de trânsito.

A autorização de despesca não é um documento sanitário reconhecido pelo Ministério da Agricultura, apenas
é o modelo que o Estado tem hoje, além do GTA, que possibilita sabermos a quantidade de peixes
produzidos pelos piscicultores mato-grossenses.

Portanto, peço apoio aos nobres colegas para aprovação da presente proposição.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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