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SOLICITAÇÃO

 

            Com o fulcro no disposto na Lei n.º 8.352/05, e o que dispõe o Regimento Interno desta Casa de Leis,
solicito à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa que seja instaurada uma CÂMARA SETORIAL
TEMÁTICA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, com objetivo de
estudar e discutir o “Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite a sua representação e o fortalecimento
do produtor de leite, nas suas diversas formas de organização, atuando na defesa de seus interesses legais,
econômicos e sociais, bem como promovendo o seu desenvolvimento tecnológico”.
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JUSTIFICATIVA

                          O intuito da Câmara Setorial Temática é estudar e discutir o desenvolvimento e fortalecimento
da Cadeia Produtiva do Leite no Estado de Mato Grosso. O intuito é na verdade representar e fortalecer o
produtor de leite, nas suas diversas formas de organização, atuando na defesa de seus interesses econômicos
e sociais, promovendo o seu desenvolvimento tecnológico.

                           A cadeia produtora de leite tem que ser reconhecida como entidade de referência e agente de
transformação colocando o segmento lácteo mato-grossense em destaque no cenário nacional.

                            Nesse contexto, deve-se salientar a necessidade de valorizar o produtor de leite discutindo
as reivindicações do setor no que diz respeito, à inovação com novas tecnologias, a organização da cadeia
produtiva no estado, a qualidade e a segurança alimentar. Além disso, devem-se buscar mecanismos legais
para o fortalecimento dos produtores de leite no âmbito estadual, com o objetivo de garantir o desenvolvimento
pleno e sustentável da Cadeia do Leite no Mato Grosso.

                         Vale ressaltar, que é necessário economicamente fomentar o segmento lácteo no estado com
políticas públicas eficientes que façam com que o setor gere mais renda e emprego.

                     Pelas razões expostas, por entender ser de grande valia o assunto, acolhemos com grande
empenho a reivindicação e apresentamos o presente requerimento para pedir a colaboração dos nobres
colegas Deputados na aprovação da presente matéria.
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