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Altera  dispositivo  da  Lei  nº  8.464,  de  04 de
abril de 2006, que "Dispõe, define e disciplina a
piscicultura  no  Estado de  Mato  Grosso  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 Inciso III, do Art. 8º, da Lei nº 8.464, de 04 de abril de 2006, passando a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 8º (...)

I - (...)

...

III - construir dispositivos de proteção em viveiros, represas e tanques-redes, contra a fuga de peixes para o
meio ambiente (telas, tanques de peixes nativos predadores, tanque de jacaré, etc.)".

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

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei alterando dispositivos da norma que define e disciplina a piscicultura no Estado de
Mato Grosso.

A atividade de piscicultura em tanques-rede é a que mais cresce atualmente no Brasil e no mundo,
principalmente por aproveitar os lagos das hidrelétricas já existentes, reduzindo substancialmente o impacto
ambiental da atividade.
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O Estado de Mato Grosso apresenta o 2º maior potencial de geração de energia hidrelétrica do País,
formado principalmente pelas PCHs e UHEs. Delas surgem a formação de lagos oriundos dos projetos de
geração de energia e se caracterizam pela disponibilidade de água de boa qualidade para a produção de
peixes.

Em alguns aspectos da Lei nº 8.464/2006, não foi lembrado o modelo de produção de peixes em função de
sua pouca importância quando foi sancionada.

Atualmente lagos como os de Manso, Teles Pires, Juruena, Corrente e outros, são importantes unidades que
podem ser aproveitadas para a produção de peixes, gerando de forma sustentável uma importante produção
aquícola em tanques-rede.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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