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Com fulcro no Art. 443 e seguintes do regimento interno desta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que determine a convocação de Audiência Pública a ser realizada no
dia 3 de maio de 2018, às 14h30min, no auditório Deputado Milton Figueiredo, nesta Casa de Leis, com o
objetivo de promover um debate com todos os agentes envolvidos na conquista do status “Mato Grosso livre
da febre aftosa, com vacinação”. Na oportunidade iremos elucidar questões importantes acerca dos novos
desafios do setor na manutenção desse status, agora, sem vacinação. Serão  homenageadas
personalidades que fizeram parte dessa importante conquista que muito contribuiu no desenvolvimento da
economia do nosso Estado.

Esta audiência contará com a presença dos senhores deputados estaduais e convidados.

JUSTIFICATIVA

O Setor agropecuário brasileiro é reconhecidamente essencial para a economia do País, contribuindo de
forma crucial na geração de emprego e renda, na redução do índice de inflação e no superávit da balança
comercial brasileira, com grandes receitas de exportação do complexo de carnes e outros produtos.

Esse crescimento importante das exportações brasileiras se deve, sobretudo, à melhoria progressiva da
situação sanitária do rebanho nacional, além da inegável qualidade e competitividade dos nossos produtos.
Nesse cenário, destacam-se as vitórias na luta contra a Febre Aftosa.

O Brasil iniciou o processo de combate á doença em 1963, organizando campanhas de vacinação em
algumas regiões.

Em 1992, o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa - PNEFA foi reformulado, saindo da
estratégia de controle da doença e buscando sua erradicação em todo o país. Segundo  representantes do
setor pecuário, a certificação vai contribuir para ampliar e abrir novos mercados internacionais às carnes
brasileiras e, consequentemente as provenientes de Mato Grosso. O principal ganho para a pecuária com
aquisição de status livre de aftosa sem vacinação é de mercado. Alguns países, como Japão, não importam
carne de países que ainda vacinam. A aquisição desse status representa ganho de mercado e fortalecimento
da nossa vigilância sanitária. Agora é preciso discutir junto com setor questões técnicas, de logística e até de
exportação para que o país saia mais fortalecido deste processo. É preciso criar e manter condições
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sustentáveis para garantir o status do Brasil livre da febre aftosa sem vacinação.

Para tanto, é necessário implementar uma série de ações. Entre elas, a melhoria do sistema de segurança,
com resposta mais rápida de todo serviço veterinário, diagnóstico de forma ágil e a reação do sistema com
vista a debelar rapidamente eventuais focos.

Um país livre de aftosa não é aquele que vacina, mas aquele que consegue agir rápido e conter os riscos de
disseminação em caso de registro da doença.

Em Mato Grosso o ultimo foco de febre aftosa ocorreu no municipío de Sorriso, em fevereiro de 1996,
quando o Governo Dante de Oliveira junto com inúmeros parceiros públicos e privados resolveu atacar
macissamente o problema, chegando em maio de 2000 juntamente com o Ministro da Agricultura Pratini de
Moraes a receber da OIE – Organização Internacional de Epizootias  o  certificado de área livre de febre
aftosa com vacinação.

Desde então as ações não diminuíram e hoje nos encontramos no estágio livre de febre aftosa com
vacinação há 22  anos, caminhando para em 2024 chegarmos a área livre de febre aftosa sem vacinação.

Mato Grosso é hoje detentor do maior rebanho bovino do país, com 29,2 milhões de cabeças e com índices
de vacinação acima de 99% desde 2005 e conforme estudo de sorologia realizado nos meses de abril e maio
de 2014 em animais de propriedades em municípios de fronteira e não-fronteira, apresentou um excelente
nível de imunidade do rebanho, com valores acima de 90% de cobertura vacinal, o que indica que a
imunização está sendo efetivamente executada pelos produtores rurais, ratificando as altas taxas de
vacinação.

O Governo do Estado, em parceria com o setor produtivo, tem investido na capacitação dos técnicos do
Indea, na aquisição de novos veículos e equipamentos, na reestruturação dos postos fiscais e barreiras
sanitárias e na realização de barreiras volantes, como forma de resguardar a sanidade  do nosso rebanho.

Diante disto é que solicito aos Nobres Pares a apreciação e aprovação deste Requerimento.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Abril de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual

2


