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Dispõe  sobre  a  necessidade  de  que  toda  a
produção de ovos do Estado de Mato Grosso
deva ter um código de rastreabilidade na casca.

        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 Esta Lei dispõe sobre a implementação de sistema de identificação individual na casca dos ovos
produzidos no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A identificação permite a rastreabilidade dos mesmos, desde a procedência até a
comercialização.

Art. 2º Os ovos com identificação individual estarão aptos para a comercialização por unidade, desde que a
embalagem e a forma de venda sejam aprovadas previamente pelo serviço de inspeção oficial do Estado de
Mato Grosso.

§ 1º Os ovos comercializados em supermercados poderão ser vendidos encaixados, nos termos da
legislação federal e estadual vigentes.

§ 2º Os ovos sem identificação individual não poderão ser comercializados de forma fracionada.

Art. 3º Esta Lei será regulamentada nos termos do artigo 38-A da Constituição Estadual.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

Os ovos produzidos no Estado de Mato Grosso deverão ganhar um código de rastreabilidade na casca,
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medida que deve aumentar a segurança alimentar para quem consome o produto.

Mato Grosso registrou, no ano de 2016, uma produção de 45,1 mil dúzias no 2° trimestre, contra 41,9 mil no
mesmo período de 2016. O aumento, de 7,6% coloca Mato Grosso como o maior produtor de ovos de
galinha da região Centro Oeste no período e, também em destaque entre os Estados que contribuíram para
que a atividade comercial no país tenha alcançado a maior produção de ovos de galinha em quase 30 anos,
desde o início da série histórica da pesquisa que faz esse tipo de avaliação, em 1987.

Com isso, o crescimento na produção de ovos no Estado ficou acima da média nacional de 5%. No Brasil,
firam produzidos 757,5 mil dúzias no 2° trimestre daquele ano, contra 721,4 mil dúzias em igual período do
ano anterior.

O crescimento da produção foi impulsionado por aumentos em 18 das 25 unidades da Federação
pesquisadas pelo IBGE, com destaque para, além de Mato Grosso, São Paulo - que continua sendo o maior
produtor de galinha do país - Goiás, Espírito Santo e Ceará.

No ano de 2018, Mato Grosso produziu mais de 5,41 milhões de dúzias.

Essa medida garantirá segurança nutricional e de saúde ao consumidor de ovos. Os ovos deverão já sair das
granjas com o código, que informará a data de produção e o registro no INDEA - Instituto de Defesa
Agropecuária do Estado de Mato Grosso. Outro ponto de atenção é a questão da refrigeração: o ovo tem até
21 dias para ser comercializado em temperatura ambiente, e no máximo 30 dias, se refrigerado.

Quanto ao custo de todo esse processo e para que o consumidor final não sofra com nenhum aumento
abusivo do produto, as associações devem procurar por parcerias junto a órgãos competentes para auxiliar
nas despesas.

Sendo assim, dada a relevância do tema tratado, acreditamos que os Nobre Pares auxiliarão no
melhoramento desse projeto que tanto vem a contribuir para a garantia a segurança alimentar do povo
mato-grossense.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Maio de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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