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INDICO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE
MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES, COM
CÓPIAS PARA O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA
CIVIL, SR. MAURO CARVALHO, E AO
SECRETÁRIO ESTADUAL DE AGRICULTURA
FAMILIAR, SR. SILVANO AMARAL, A
NECESSIDADE DE DESTINAÇÃO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS PARA OS PEQUENOS
PRODUTORES
RURAIS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DO MUNICÍPIO DE
SANTA CARMEM - MT.

Com esteio no Art. 160, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a Res.-ALMT
6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e indico a necessidade de destinação de insumos agrícolas para os pequenos produtores rurais
hortifrutigranjeiros do Município de Santa Carmem - MT.

JUSTIFICATIVA

O mercado de hortaliças é parte importantíssima tanto da economia, quanto do cotidiano de consumo da
população brasileira. Neste quesito, o Município de Santa Carmem – MT se destaca., sendo parte
importantíssima da economia e para a saúde de cada cidadão que consome produtos naturais.
As frutas e legumes possuem papel fundamental no combate à obesidade e outras tantas moléstias que
assolam a humanidade, inclusive a maior peste dos últimos anos a Covid-19. É redundante dizer vegetais
fazem bem à saúde, pois não é segredo nenhum que o consumo de frutas, legumes e verduras é essencial
para um cardápio balanceado e saudável.
Todavia, a produção destes muitas vezes fica abaixo do necessário e desejado devido aos altos custos de
insumos agrícolas, motivo pelo qual o anseio deste hortifrutigranjeiros do município de Santa Carmem – MT
merece ser atendido.
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Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Junho de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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