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Dispõe  sobre  a  instalação  de  sistema  de
videomonitoramento  nos  abatedouros  de
animais 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- Ficam os abatedouros de animais do Estado de Mato Grosso obrigados a instalarem sistema de
videomonitoramento em toda a sua linha de produção, desde o recinto de recebimento dos animais, incluindo
os corredores, até os locais de insensibilização, abate, como forma de controle das condições de higiene e
de abate humanitário, sem abusos ou maus-tratos.

Parágrafo único. A quantidade e o posicionamento das câmaras instaladas nos locais referidos no “caput”
deverão possibilitar a cobertura e a captação de imagens fidedignas do ambiente, ficando vedadas a
ocorrência de pontos ocultos e a interrupção e/ou cortes nas filmagens.

Art. 2º- As imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento dos abatedouros deverão ser
armazenadas pelo período mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) ias e serão disponibilizadas a
qualquer interessado (a) mediante requerimento formal por via judicial.

Art. 3º- O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei.

Art. 4º- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na sua data de publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa garantir que os animais sejam abatidos de forma humanitária com princípios
éticos e profissionais, como determinado em legislação federal. Além disso, este projeto irá beneficiar a
população com o acesso à transparência em todas as etapas do processo produtivo no que tange às
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condições assépticas para o consumo de alimento adequadamente produzido.

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em Israel tomou uma atitude inédita ao instalar
câmeras em seus matadouros em 2015. O plano vem em resposta aos vários vídeos secretos que mostram
casos graves com animais sendo abusados por trabalhadores. “O objetivo, portanto, é inspecionar para
reduzir os casos de maus-tratos aos animais em todos os matadouros de Israel. Este é bom exemplo que
abre o precedente necessário ao acolhimento do presente Projeto de Lei”.

O Estado de Mato Grosso precisa de iniciativas legislativas que protejam o bem-estar animal, e estimule uma
tendência mundialmente crescente em direção aos Direitos Animais a exemplo de Israel.

Pessoas já testemunharam horrores através de denúncias, principalmente com vídeos clandestinos, isto
mudou completamente a maneira como a população vê a indústria da carne e dos produtos lácteos. “A
justiça vem imputando penas às empresas que não respeitam a legislação sobre animais e elas através da
atividade de lobby ou “compra” de espaços publicitários em campanhas midiáticas mantém o público
desinformado e distante desta triste realidade”. Contudo, hoje não há mais como burlar a ética e os princípios
dos Direitos dos Animais.

Há que se ter no Estado de Mato Grosso, iniciativas legislativas que protejam o Bem-Estar Animal e estimule
uma tendência mundialmente crescente em direção aos Direitos Animais.

Pelos motivos expostos, solicitamos o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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