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EXPEDIENTE:  SAA-EXP-2020/01609. 

INTERESSADO: Deputada Alessandra Monteiro. 

ASSUNTO: INDICAÇÃO PARLAMENTAR N°1284/2020 - PROVER A HIGIENE E 

LIMPEZA DEVIDAS NAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 
ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP -, A FIM DE PREVENIR 

TRABALHADORES E A POPULAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS E OUTRAS 
DOENÇAS. 

 
Trata-se de oficio encaminhado pela Sra. Deputada Monica Seixas, relatando 

sua apreensão e a necessidade quanto a limpeza e higiene necessária e as 
eventuais condições sanitárias do local. Isto posto temos a manifestar; 

 
Da relevância; 

 
1. O Governo do Estado de São Paulo, diante da pandemia do Covid 19, 

por meio dos Decretos nº 64.862/2020 e 64.864/2020, determinou 

várias medidas temporárias e emergenciais, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, de prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavírus, bem como recomendações ao setor privado em geral. 
 

2. Recentemente, por meio do Decreto nº 64.881/2020, foi determinada 

nova medida de quarentena no Estado de São Paulo, que consiste na 
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou 

propagação do Novo corona vírus, a qual ficou estendida até 
10/05/2020, por meio do Decreto n° 64.496/2020 de 17/04/2020. 
Dentre as atividades suspensas no referido Decreto, atividades e 

serviços considerados essenciais, tais como os de toda a cadeia de 
alimentos (da produção e abastecimento à entrega ao consumidor final), 

foram excepcionados por serem indispensáveis ao atendimento das 
necessidades da população e não poderem sofrer nenhuma interrupção. 
 

3. É oportuno esclarecer que esta Secretaria, sempre alinhada com as 
normativas do Governo do Estado de São Paulo e visando a manutenção 

dos serviços essenciais, em caráter emergencial e provisório de 
enfrentamento ao Covid 19, criou um Comitê de Crise, com o objetivo 
de analisar situações e fatos e de estabelecer medidas destinadas ao 

enfrentamento da situação crítica de saúde pública, em relação tanto à 
prestação de serviços essenciais à população e ao setor agropecuário, 

produção de alimentos e insumos, quanto à segurança dos servidores, 
das atividades da Pasta e de toda a população, além de manter a 
população informada a respeito de procedimentos e da atuação 

necessária para o abastecimento de bens de consumo indispensáveis. 
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4. Dentre as primeiras ações desenvolvidas pela pasta, por meio do aludido 
Comitê, estão a Resolução SAA nº 21 de 24/3/2020, que dispõe sobre 
recomendações de boas práticas nos varejões, sacolões e feiras livres do 

Estado de SP, em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 
a fim de garantir o pleno funcionamento de varejões, sacolões e feiras 

livres, que abrigam o comércio de alimentos, fundamentais para o 
abastecimento alimentar da população. 
 

5. Esta intervenção foi complementada e aprimorada pela Resolução SAA 
nº 22, de 26/3/2020, que dispõe sobre a instituição de Grupo Técnico de 

Monitoramento do Abastecimento de alimentos e produtos 
agropecuários, além de outras ações que vêm sendo analisadas pelo 

referido Comitê, o qual trabalhará incansavelmente para estabelecer 
mecanismos que garantam o abastecimento e a segurança alimentar da 
população enquanto perdurar a situação de pandemia. 

 
6. Recentemente, o corpo técnico da Secretaria elaborou 3 (três) manuais 

de orientação e boas práticas contra o Covid-19, os quais 
encaminhamos em anexo a esse oficio. Ademais, diversas orientações 
têm sido dadas e relatórios emitidos semanalmente com os impactos da 

crise nos diferentes elos do setor. 
 

7. Cumpre ainda salientar que esta Secretaria expediu ofícios e mantém 
comunicação contínua com os Municípios paulistas e com o setor 
privado, para a manutenção da produção e do funcionamento do setor 

agroindustrial e a circulação de pessoas que precisam trabalhar. Desde 
as primeiras determinações do Governo do Estado, a livre circulação de 

caminhões e demais transportes do setor está autorizada e os postos de 
combustíveis se mantiveram entre a lista de serviços essenciais, bem 
como seus restaurantes, sendo permitida a venda de alimentação 

preparada, desde que embalada para consumo. 
 

8. No que diz respeito a imprescindível atuação desta Pasta na Defesa 
Agropecuária, informamos que a Coordenadoria de Defesa Agropecuária 
redobrou a atenção quanto à preservação dos corredores de escoamento 

de alimentos e insumos agropecuários nas ações contra o COVID-19, de 
forma a orientar seus Escritórios Regionais de Defesa Agropecuária 

(EDA) a estabelecerem um fluxo de informação com a comunidade e 
com os órgãos locais, mantendo-os alertas a eventuais problemas ou 
ocorrências que porventura possam surgir nestes pontos de ingresso, e 

assim agir prontamente. Ressalta-se que tais corredores sanitários para 
o ingresso e trânsito de animais e vegetais, seus produtos, subprodutos 
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e derivados, por razões de ordem sanitária no Estado de São Paulo, são 

devidamente normatizados por meio da Resolução SAA n° 46/2006. 
 

9. Por fim, diversas medidas, parcerias com o setor privado e novas ações 

e intervenções têm sido anunciadas semanalmente, sempre com a 
preocupação de mitigar ao máximo os impactos da pandemia no nosso 

agronegócio. Não obstante o acima exposto, reforçamos a importância 
do apoio do setor, por meio das entidades, empresas, produtores e 
todos os demais envolvidos na cadeia do agronegócio, no sentido da 

divulgação das medidas e orientações definidas pelo Governo do Estado 
e a implantação de projetos e o incremento de parcerias, bem como 

para manter toda a cadeia em pleno funcionamento. 
 

Conclusão; 
 

10.No que pese a meritória iniciativa e a louvável preocupação da nobre 

parlamentar, preliminarmente cumpre esclarecer que esta SAA diante do 
esforço dos produtores rurais, agroindústrias e da sociedade em geral na 

tentativa de controle da disseminação da pandemia causada pelo 
Coronavírus, esta assessoria vem acompanhando os vários seguimentos 
do agronegócio paulista em apoio ao Secretário de Agricultura e 

Abastecimento Gustavo Diniz Junqueira. 
 

11.Neste sentido reiteramos que tais medidas e a adoção de protocolos de 
contingência para a continuidade do trabalho neste setor essencial 
devem ser intensificadas e acompanhadas com a máxima atenção e 

agilidade que o momento exige, deixamos aqui nosso apoio e 
reconhecimento pelas providências já tomadas pelo Entreposto Terminal 

São Paulo – ETSP/CEAGESP. Reiterando que tais medidas devem 
acompanhar as legislações vigentes neste período de crise, sempre 
visando à segurança das pessoas e a continuidade do trabalho essencial.   

 
12.Entretanto cabe ressaltar que a CEAGESP – Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo é uma empresa pública federal, sob a 
forma de sociedade anônima, vinculada ao Ministério da Economia, 
portanto não sendo órgão da administração direta desta pasta. 

   
Assessoria Técnica em 06/05/2020. 

 

 
Eng. Agr. Diógenes Kassaoka 

DIRIGENTE DA ASSESSORIA TÉCNICA GSAA-SP 
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