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Com fulcro no Art. 177 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, após ouvido o
Soberano Plenário e na forma regimental, seja encaminhado expediente a Presidente do Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso- INDEA, Excelentíssima Senhora Daniella Soares de
Almeida Bueno, requerendo prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de
autorização de despesca de que trata o paragrafo único do Art. 15-A da Lei nº 10.693 de 23/03/2018, que
modifica a redação do Art. 3º da Lei 10.669 de 16/01/2018, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 8.464
de 04 de abril de 2006, acrescido pela Lei nº 9.619 de 04 de outubro de 2018.

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de proposta parlamentar na modalidade de requerimento que dispõe sobre pedido a Presidente do 
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso- INDEA, Excelentíssima Senhora Daniella
Soares de Almeida Bueno,  prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de despesca de que trata o
paragrafo único do Art. 15-A da Lei nº 10.693 de 23/03/2018, que modifica a redação do Art. 3º da Lei 10.669
de 16/01/2018, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 8.464 de 04 de abril de 2006, acrescido pela Lei nº
9.619 de 04 de outubro de 2018.

O pleito tem fundamento no art. 177 do Regimento Interno:

 

Art. 177 Requerimento é todo pedido feito ao Presidente ou à Mesa Diretora da

Assembleia Legislativa sobre objeto de expediente, ou de ordem, ou de interesse

do Poder Legislativo, por qualquer Deputado ou Comissão.(grifo nosso)

 

Nossa preocupação reside nas condições que o produtor rural, em especial ao pequeno produtor que
desenvolva atividade de piscicultura, haja vista que o espirito da Lei nº 8.464 tenha nascido com o viés de
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promover a atividade da piscicultura nas pequenas e micro propriedades rurais do no Estado, por isso a
proteção e flexibilização das normas ambientais e de caráter administrativo.

Entendemos que o controle sanitário das atividades de produção animal devam mesmo serem
implementadas e para isso o aparato estatal conta com recursos financeiros e com a utilização da tecnologia,
esta avançando muito rapidamente. Portanto o pequeno produtor rural não tem recursos e tecnologia de
produção e periféricos que façam ele acompanhar com essa mesma velocidade os mecanismos do órgão de
controle sanitário.

Em outra face, percebemos que as unidades de processadores de pescados não estão próximos dos
produtores e ainda para complicar mais o cenário os serviços de inspeção municipal não estão
implementados em todos os municípios do Estado para que os mesmos venham orientar e realizar as
inspeções sanitárias daquelas unidades de processamentos e com isso fica impossível de realizar as
adequações que a referida lei exige dos produtores e processadores de pescados.

Neste sentido, estamos requerendo que o INDEA promova a prorrogação do prazo da emissão das
autorizações de despesca e ainda promova uma forte campanha de comunicação social e de
conscientização juntos aos pequenos produtores de pescados e das unidades processadoras, assim como
de toda sociedade em geral para que todos entendam e compreendam a importância da aquisição e do
consumo dos produtos de origem animal devidamente inspecionado.

Diante dos argumentos expostos é que pleiteamos a prorrogação do prazo para uma data razoável para a
emissão das autorizações de despesca para os produtores rurais do Estado de Mato Grosso.      

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2018

 

Nininho
Deputado Estadual
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