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Acrescenta o parágrafo quarto ao artigo 17 da
Lei n.º 9.415, de 21 de julho de 2010.

 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 acrescentado o parágrafo quarto ao artigo 17 da Lei n.º 9.415, de
21 de julho de 2010, com a seguinte redação:

 

“Art. 17 (Omissis);

(...)

§ 4° Fica proibido no Estado de Mato Grosso, a comercialização de sementes de
soja com vigor inferior ao mínimo estipulado na legislação vigente para a
germinação.

 

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa estabelecer vigor mínimo para a comercialização de soja no âmbito do Estado
de Mato Grosso, posto que a legislação atual estabelece percentual apenas quanto a germinação.

O pesquisador da Embrapa Soja, José França Neto, fez uma apresentação ressaltando a importância de
uma boa semente:
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”O sucesso da lavoura depende de sementes de alta qualidade, para
possibilitar plantas com bons desempenhos. Em momentos de veranicos,
isso faz diferença, pois a raiz será maior, mais radicular e sofrerá menos
com a falta de chuvas. O produtor tem direito de cobrar semente de alto
vigor.(http://www.projetosojabrasil.com.br/forum-sementes/).”

 

Desta forma, o presente projeto levará ao campo estabilidade e contribuição para que sejam alcançados
altos níveis de produtividade, devido ao vigor mínimo ora estabelecido.

Pelas razões acima elencadas, dada a importância que o assunto impõe e, ainda, por se tratar de matéria de
relevante interesse social, apresentamos a proposta para aprovação e solicitamos o apoio dos Nobres Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Janeiro de 2019

 

Zeca Viana
Deputado Estadual
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