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Institui o banco emergencial de rações à cães e
gatos em situação de abandono e abrigamento
destinadas a ONG’s, protetores independentes
previamente  cadastradas  no  estado  de  Mato
Grosso.

      

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 instituído o Banco de Ração para gatos e cães no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de
captar doações de ração e promover a sua distribuição.  

Parágrafo Único – a ração será destinada aos animais que estão amparados por abrigos instituições
protetoras.

Art. 2º Art. 2º Caberá ao Estado de Mato Grosso, através dos órgãos competentes, organizar e estruturar, o
banco de ração, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, definindo os critérios de coleta, de
distribuição, de fiscalização, bem como o credenciamento e acompanhamento dos beneficiados.

Art. 3º fica proibida a comercialização dos alimentos doados e coletados pelo banco de ração.

Art. 4º São finalidades do banco de ração para cães e gatos do Estado de Mato Grosso:

I – proceder a coleta, recondicionamento e armazenamento de produtos e gêneros alimentícios, perecíveis
ou não, desde que em condições para consumo;

a) doações de estabelecimentos industriais e comerciais, ligados a produção comercialização, no atacado ou
no varejo de gêneros alimentícios destinados aos pets;

b) doações de apreensão realizadas por órgãos da administração municipal e estadual ou federal,
resguardada a aplicação das normas legais;
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c) doações de órgãos públicos ou de pessoas físicas ou jurídicas de direito privados;

II – efetuar a distribuição dos produtos e gêneros arrecadados para:

a) instituições protetoras e protetores independentes;

Parágrafo Primeiro – as entidades que promovem a distribuição de ração deverão informar, quinzenalmente
o numero de animais atendido com as doações do programa.

Parágrafo Segundo – além de produtos e gêneros alimentícios obtidos na forma da lei, o programa banco
de ração do Estado de Mato Grosso, poderá cessão gratuita ou doação de móveis, roupas ou remédios ou
produtos de limpeza.

Parágrafo Terceiro – excetuados aos custos de indiretos decorrentes de estrutura funcional, incluído o
transporte e demais atividades decorrentes da finalidade escrita nesse artigo, a arrecadação de produtos
alimentícios far-se-á sem ônus ao Estado de Mato Grosso.

Art. 4º Das equipes de coleta e distribuição bem como as de plantão destinadas a estas finalidades desta Lei,
participará sempre que possível, pelo menos um profissional legalmente habilitado a aferir e atestar estarem
os produtos e gêneros alimentícios estarem em condição própria de consumo animal.

Art. 5º Para execução da presente Lei fica o poder executivo autorizado a firmar convênio com instituições
publicas ou privadas, sindicatos, ligados a causa animal.

Art. 6º o Poder Executivo regulamentará o presente programa em caráter emergencial, devido a pandemia
do COVID-19, e ao estado de miserabilidade das ONG’s e protetores independentes, como também as
instituições que exercem a função estatal e municipal de forma precária junto a defesa animal, dando-lhe
eficácia, aplicabilidade, em especial no que tange a criação composição e competência dos órgãos e
entidades responsáveis pela sua coordenação.

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá sua vigência por quanto perdurar os efeitos
da pandemia.

JUSTIFICATIVA

Este projeto vai ao encontro de todos os anseios da população do nosso estado que se hoje como toda
população mundial se encontra recolhida em seus lares em uma tentativa de preservar a própria vida, por
conta da pandemia do convid-19, que assola o nosso país e o mundo.

Aliás, é uma questão de saúde pública internacional, onde a preservação da vida se sobrepõe a qualquer
outro direito e dever, nessa seara acontece que todos os setores comerciais da nossa sociedade constituída
foram paralisados incluindo o da proteção animal, que é um setor que luta e sofre em prol de alimentar e
proteger os animais em situação de rua ou abandono,

Consideremos que as ONGs e Assosiaçoes, prestam um verdadeiro serviço de utilidade pública a nosso
estado, haja vista que tanto o Estado, como o município ainda estão engatinhado na implementação de
politicas públicas voltadas a proteção animal, por isso tais ONGs e Associações tem um trabalho tão
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importante, posto trabalham com afinco para proteger e minimizar a situação dos animais de rua, a fome, a
miséria, a tristeza, e é pensando nesta valorosa parcela da população que nesse período de segregação
enfrenta dificuldades financeiras e não consegue sustentar os seus animais abrigados,  muito menos os
animais de rua  a quem eles alimentam , protegem e castram, E  indo em Socorro a eles, que esse Projeto
de lei está sendo proposto nessa Casa de Leis, pois temos que reconhecer de alguma forma o trabalho que
eles fazem de uma maneira substitutiva a responsabilidade, tanto Municipal, quanto Estadual.

Assim, em reconhecimento a grande utilidade, e o valor desses protetores que estão junto as ONG’s lutando
dia a dia para garantir o pão desses animais e a proteção deles é que propõe a análise deste Projeto de lei,
onde eu proponho que seja disponibilizado um banco de ração que perdurará enquanto a pandemia covid-19
perdurar ela e seus efeitos para que os protetores recebam ração suficiente para manter seres resgatados, e
a dignidade como seres humanos.

É um Projeto de lei completamente viável ao Estado de Mato Grosso, haja-vista que a população de animais
abandonados que encontramos aqui em nossa cidade em nosso Estado, e que futuramente pode ser até
transformado de temporário em permanente.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Abril de 2020

 

Sargento Vidal
Deputado Estadual
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