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Com base no que dispõe o artigo 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa
Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, na
data de 06 de março de 2020, às 18h30, na sede do Sindicato Rural do Município de Pontes e Lacerda-MT,
com objetivo de discutir projeto de fortalecimento da bacia leiteira da região Oeste de Mato Grosso

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento para a realização de Audiência Pública na data de 06 de março de 2020, às
18h30, na sede do Sindicato Rural do Município de Pontes e Lacerda-MT, com objetivo de discutir projeto de
fortalecimento da bacia leiteira da região Oeste de Mato Grosso, a fim de impulsionar o Estado a se tornar
um dos maiores produtores de leite no país.
Sabe-se que a produção de leite é a principal atividade econômica para a maioria das propriedades em
regime de economia familiar em Mato Grosso. Atualmente, cerca de 50 mil propriedades da agricultura
familiar exercem a atividade leiteira. Isso garante 55% da produção do leite em Mato Grosso. Destes, 21%
da produção do leite do estado contribui para o cenário do agronegócio brasileiro.
Segundo dados do Imea, em 2017 Mato Grosso contava com mais de 34 mil estabelecimentos que
produziam leite. Destes, a maior concentração estava na região Oeste, com mais de 6 mil produtores ou 19%
da conta geral.
A soma ainda fica mais explícita quando falamos litros produzidos por região. Ainda em 2017, 615 milhões
litros eram produzidos, sendo que na região Oeste, a contribuição anual era de 147 milhões de litros de leite.
Seguidos por Norte e Sudeste, com 137 mil e 99 mil, respectivamente.
A iniciativa visa impulsionar o Estado a se tornar um dos maiores produtores de leite no país
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Desta forma é que apresento o presente requerimento, ciente da relevância da necessidade de
realização da referida Audiência Pública, na certeza da aprovação pelo soberano Plenário.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Fevereiro de 2020

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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