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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Wilson Santos, vem manifestar nas mais efusivas congratulações e
reconhecimento público ao economista Maurício Munhoz Ferraz pelo lançamento do livro “O avanço do
agronegócio e o índice de crescimento sustentável dos municípios de Mato Grosso”.

JUSTIFICATIVA

O economista Maurício Munhoz Ferraz reconhece a importância central que o agronegócio teve no
desenvolvimento de Mato Grosso. E por isso entende também que é chegada a hora de o setor contribuir um
pouco mais, seja porque considera anacrônica e paralisante a isenção imposta pela Lei Kandir, seja porque
enxerga um passivo ambiental e social na atividade.
Munhoz acaba de lançar o livro “O avanço do agronegócio e o índice de crescimento sustentável dos
municípios de Mato Grosso”, pela editora Carlini & Caniato. Na obra, ele disseca as consequências do
avanço do agro sobre a agricultura familiar, quantifica o ônus socioambiental da atividade e propõe uma
maior tributação.
O economista defende ainda que o Estado facilite o ambiente para o avanço da indústria e dos serviços.
Paulista de Piracicaba, Munhoz está em Mato Groso há 36 anos. Neste período, foi servidor, consultor e
empresário, além de ter desenvolvido projetos e pesquisas para os setores público e privado.
Em 2018 venceu o Prêmio Celso Furtado concedido pelo Ministério da Integração Nacional do governo
federal, que incentiva a elaboração de projetos econômicos que levem em conta potencialidades e
realidades locais.
Motivo pelo qual merece os aplausos desta Casa de Leis. Para tanto rogo aos nobres pares o apoio para
aprovação da presente preposição.
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