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Com fulcro no artigo 183, VIII, do Regimento Interno, combinado com o artigo 28 da Constituição do Estado
do Mato Grosso e com o Artigo 2° da Lei n° 4.877, de 08 de julho de 1985 e com os desígnios da Lei n°
1.079, de 10 de abril de  1950, requeiro à Mesa, e ouvido o Soberano Plenário, o envio deste expediente
legislativo ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, tendo em vista as indagações recebidas dos
empresários do setor moveleiro de Mato Grosso, para que se responda os questionamentos formulados e
abaixo listados:

Qual é a atual situação referente a cessão de área estadual na região metropolitana do Vale do Rio1.
Cuiabá com objetivo de instalação do Polo Moveleiro do Estado de Mato Grosso?
Há alguma menção do Polo Moveleiro, ou do setor, no Plano de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos2.
Locais-APL?
Há alguma Política de Desenvolvimento ou de Incentivo ao setor moveleiro implantada em nosso Estado3.
ou em estágio de planejamento?

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento surge a partir da sugestão de vários as indagações recebidas dos empresários do
setor moveleiro de Mato Grosso.

Tais questionamentos pedem mais clareza com relação aos juros e taxas cobrados dos empréstimos
consignados ao servidores.

Em reportagem disponível no sítio eletrônico da ALMT há a seguinte informação:

Em atendimento a Indicação 928/2013, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e
Energia (Sicme) se manifestou favorável à solicitação de disponibilização de um espaço para a
instalação das empresas. “A criação do polo moveleiro pode ser uma ação a ser incluída no Plano de
Desenvolvimento do APL”, diz parecer técnico da Sicme. Foram sugeridos os seguintes procedimentos:
a verificação da disponibilização das áreas do Distrito Industrial onde estão os antigos armazéns da
Companhia de Armazéns e Silos de Mato Grosso (Casemat); reunião com os prefeitos das cidades
atingidas para verificar a disponibilidade de uma área específica; a constituição também de empresas
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fornecedoras de insumos para a indústria moveleira e a criação de um Grupo de Trabalho para que a
proposta seja implementada.

O secretário-adjunto da Sicme, Valério Gouveia, parabenizou a iniciativa do deputado e disse que as
reuniões são essenciais para conhecer a realidade dessa atividade econômica. “Com a construção do
polo moveleiro, todos terão um local adequado para trabalharem totalmente legalizados sem atingir o
meio ambiente”, afirmou Gouveia. Os principais problemas que afligem o setor – o acesso às linhas de
crédito e a tributação entre outros dilemas, foram colocados em pauta. Conforme o secretário-adjunto,
será repassado aos órgãos competentes para discutirem o assunto. “Inicialmente o setor precisa se
organizar, pois não há objetivo sem planejamento. A equipe de governo vai se empenhar para
apresentar políticas de incentivos que condizem com a realidades dessas empresas”, destacou Valério
Gouveia.

Em atenção ao acima exposto, vem por meio deste documento fazer o requerimento das informações
necessárias às autoridades responsáveis acerca de eventual desenvolvimento dos trabalhos relativos ao
setor.

Ressalto que tais informações são importantíssimas para guarnecer o planejamento de setor tão importante
para a economia mato-grossense.

É desta forma, que apresento o presente requerimento, na certeza de sua aprovação pelos nobres pares.
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