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Confere ao Município de Colniza/MT, o título de
“Capital Estadual do Café”.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º É conferido ao Município de Colniza/MT, o título de “Capital Estadual do Café”.

        Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Maio de 2017

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Trata-se de Preposição Legislativa, na modalidade Projeto de Lei, que tem por fim, conferir ao Município de
Colniza/MT, o título de Capital Estadual do Café, como forma de homenagear o referido Município.

O Município de Colniza a 1.065 km de Cuiabá passou a ser oficialmente reconhecido como a capital do café,
no Estado de Mato Grosso, conforme consta nos levantamentos do IBGE “Produção Agrícola Municipal 2015
(PAM 2015)” e “Levantamentos Sistemáticos da Produção Agrícola (LSPA) – mês de referência 09/2016”
sendo que possui a maior área destinada à colheita, maior área colhida e maior quantidade de café
produzida no Estado de Mato Grosso.

Tanto é que o destaque do município na produção de café constará no “Diagnóstico da Agricultura Familiar
de Mato Grosso” que está em processo de finalização pela SEAF – Secretaria de Agricultura Familiar e
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM.

Este reconhecimento está ocorrendo em virtude da abordagem do vice-presidente da Câmara de Vereadores
de Colniza, Vereador Oséia Pereira Guedes, o qual solicitou uma pesquisa e um levantamento, junto ao
Senado Federal, do município que mais produz café no Estado de Mato Grosso.

Os produtos de Colniza estão cada vez mais otimistas na produção, pois estão investindo muito no plantio do
café, principalmente no clonal, sendo uma técnica usada em boa parte do país, que garante produtividade e
mudas que podem ser colhidas mais cedo. Tendo um diferencial muito grande na produção por hectare de
café convencional e o café clonal, enquanto o convencional produz entre 50 e 60 sacas por  hectare, o clonal
rende de 110 a 130 sacas por hectare. Novas lavouras já estão sendo plantadas com o apoio da
administração em parceria com a Embrapa.

Acreditamos que o Município de Colniza merece ser reverenciado como um exemplo de sucesso na
produção e na geração de divisas para a Região Noroeste e nosso Estado e que este título faz uma
homenagem justa à sua população, que tanto trabalha para o crescimento e desenvolvimento de Mato
Grosso.

Assim sendo, não restam dúvidas da necessidade da aprovação do Projeto de Lei em tela e para tanto
solicitamos a anuência dos Nobres Pares.
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