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Com fulcro no Art. 373 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora, após ouvido o
Soberano Plenário e na forma regimental, seja instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
com o prazo previsto no artigo 382 do Regimento Interno, para investigar e apurar possível formação de
cartel dos frigoríficos do Estado de Mato Grosso, bem como, o atendimento das obrigações impostas nos
Termos de Compromisso por eles firmados com o Poder Público para a concessão de financiamentos e
incentivos fiscais, na forma da legislação vigente.
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem o intuito de solicitar a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
com a finalidade de investigar e apurar possível formação de quartel dos frigoríficos em Mato Grosso.

Investigará também se houve o atendimento das obrigações que foram impostas nos Termos de
Compromisso que foram acordados entre os frigoríficos e Poder Público para a concessão de financiamentos
e incentivos fiscais. Mesmo recebendo incentivo fiscal e financiamentos, alguns frigoríficos fecharam sem
nenhuma justificativa.

Cabe salientar, que houve o fechamento de 20 (vinte) plantas frigoríficas em Mato Grosso, além de ter
causado vários desempregos e prejuízos nas regiões, tornou quase impossível para o produtor ter
competitividade na hora de vender seu gado, desvalorizando a arroba do boi/vaca que hoje o valor está
inferior em mais de 15%, se comparado a outros estados como São Paulo, destacando que algum tempo
atrás essa diferença não passava de 5% a 8%.

O foco principal dessa investigação será a normatização do segmento, onde irá ser feito um estudo para ver
a possibilidade de abrir as plantas de frigoríficos fechadas, trazendo um equilíbrio que fique bom para os
produtores, frigoríficos e sociedade em geral, empregando mais pais de famílias e não causando
desemprego como está acontecendo agora.

A CPI irá analisar três pontos importantes que irá ajudar o setor:

- Melhorar a transparência na formação de preços da cadeia;

- Incentivar plantas para vendas internas;

- Política tributária diferenciada, levando-se em conta: região X distância X compensações.

Diante da realidade que vivemos atualmente da desvalorização e achatamento do preço na comercialização
do gado, não tem outra alternativa, enquanto representante do povo, senão utilizar os meios que disponho
nesta Casa de Leis à fim de apurar e investigar a existência desse possível cartel, que está causando
desequilíbrio na atividade pecuária no estado de Mato Grosso.

Considerando o exposto, é de primordial importância à instalação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar e investigar a fundo possível formação de cartel dos frigoríficos do Estado de Mato
Grosso, bem como, o atendimento das obrigações impostas nos Termos de Compromisso por eles firmados
com o Poder Público para a concessão de financiamentos e incentivos fiscais.

Sendo de suma importância, apresento esse requerimento para o qual solicito o apoio dos Nobres Pares.
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