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Indico ao Exmo. Governador do Estado, Senhor
Mauro Mendes e aos Prefeitos dos Municípios
de Cuiabá e Várzea Grande,  a  promoção das
Feiras Livres no modo Drive-thru.

Com fulcro no Art.160-II, Desta Casa de Leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que seja remetida esta indicação ao Exmo. Governador do Estado, Senhor Mauro Mendes e aos Prefeitos
dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, a promoção das Feiras Livres no modo Drive-thru. 

JUSTIFICATIVA

Com o novo cenário de maior isolamento e fechamento de comércio, as Feira livres deixaram de acontecer
por algumas semanas. Porém, vendo a importância desse importante canal de comercialização, tanto para
os produtores quanto para a população, que gosta de alimentos frescos e produtos artesanais, seria bom a
disponibilização de outro local que o habitual de trabalho, para que o poder público pudesse controlar a
entrada das pessoas e orientar sobre os cuidados necessários em relação à Covid-19". 

Esta Proposição tem a finalidade de possibilitar o comércio por parte dos feirantes, mantendo a renda dos
pequenos produtores do Estado do Mato Grosso, onde indicamos a todos os municípios, e os seus
respectivos gestores, a adotarem o sistema de ‘Drive Thru’ em feiras livres.

O novo formato para a comercialização dos alimentos está sendo adotado em diversas cidades brasileiras,
onde a logística é bem trabalhada para garantir a segurança de todos, além dos feirantes, os clientes utilizam
máscaras de proteção e álcool gel, e os profissionais das prefeituras poderão medir a temperatura de quem
estiver presente no local.

As medidas implementadas também poderão ter distanciamento das barracas, cordão de isolamento entre o
consumidor e o produtor, produtos embalados individualmente para não haver muita manipulação e a
possibilidade de comprar sem sair do carro, aliadas a outras ações eficazes.

Apesar de todas as dificuldades existentes para evitar a proliferação do vírus, a economia dos municípios
precisam girar de forma criativa, sem deixar de lado a segurança das pessoas. Essa iniciativa só será
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possível graças ao apoio de nossos feirantes que tem nos procurado para tentar de todas as formas gerar
opções de trabalho, para que permaneçam e promovam a segurança para os próprios e quem estiver
próximo a eles.

Segue abaixo medidas adotadas em algumas cidades brasileiras.

LINKs: 

https://www.youtube.com/watch?v=1UiWV71jl0g ●

https://www.youtube.com/watch?v=KBn7xGzMMRE&t=9s●

https://www.youtube.com/watch?v=0tTdIhCcUFY●

 

http://www.cdrs.sp.gov.br/portal/imprensa/noticia/cidades-paulistas-adotam-sistema-de-drive-thru-em-feiras-●

livres
https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2020/04/21/com-mascaras-e-desinfeccao-de-carros-be●

bedouro-sp-tem-feira-drive-thru-no-sambodromo.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/05/coronavirus-valinhos-promove-feira-drive-thru-d●

e-produtores-rurais.ghtml
https://www.jcnet.com.br/noticias/regional/2020/05/723056-feira--drive-thru--sera-ampliada-em-jau.html●
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2020
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Deputado Estadual

4


