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Nos termos do art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, combinado com o art. 28 da
Constituição Estadual, requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que seja
encaminhado REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, Sr. Marcos Catão Dornelas Vilaça, solicitando as seguintes
informações:

1. Diante de inúmeras publicações em toda mídia local e nacional, referente ao grande número de infectados
pelo COVID-19 nos frigoríficos de Mato Grosso e até produtos supostamente infectados oriundos do Brasil
no mercado externo.
A. Que novas normas foram editadas após esses fatos para evitar a propagação nesses locais?
B. Que estudos estão sendo promovidos a respeito da confiabilidade da qualidade dos produtos destinados
ao consumo interno e exportação?
C. Quantos trabalhadores foram infectados pelo coronavírus nos frigoríficos do Estado de Mato Grosso?
JUSTIFICATIVA

A China é o principal destino da carne do Brasil e a disseminação da COVID-19 dentro dos frigoríficos
brasileiros acabou influenciando nesta relação. Desde o novo foco de COVID-19 no país asiático, após o
vírus SARS-CoV-2 ter sido detectado em uma tábua de cortar salmão em um mercado chinês, o país
tornou-se mais rigoroso nas suas importações. Com isso, as importações de carnes de alguns frigoríficos
brasileiros tem sofrido suspensões.
Frente ao recente problema envolvendo o novo foco da COVID-19 na China, novos métodos foram
desenvolvidos com o objetivo de garantir a segurança dos alimentos exportados. Sendo assim, apesar de
não existirem evidências de que o novo coronavírus possa ser transmitido pelos alimentos, análises
realizadas nos mesmos servem para dar mais segurança para a exportação.
O Instituto de Defesa de Agropecuária de Mato Grosso – INDEA tem como missão promover na
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agropecuária mato-grossense a certificação sanitária de origem que garante a competitividade para o setor,
protegendo o meio ambiente e a saúde dos produtores e consumidores. Por isso queremos saber as
medidas que estão sendo adotadas nos frigoríficos do Estado.
Por essas razões conclamo meus nobres Pares nessa Casa de Leis pela sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Setembro de 2020

João Batista
Deputado Estadual
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