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Com base no que dispõe o artigo 177, do Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO à Mesa
Diretora, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA
VIRTUAL para discutir os programas existentes e previstos na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar -
SEAF para o desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado de Mato Grosso, que deverá ser realizada
na data de 02 de fevereiro de 2021, às 09h00, no Auditório Milton Figueiredo da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, em Cuiabá-MT.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Requerimento para a realização de Audiência Pública na data de 02 de fevereiro de 2021, às
9h00, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá-MT, com objetivo de discutir sobre
os programas existentes e previstos na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar - SEAF para o
desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado de Mato Grosso.

Importante consignar, que de acordo com os dados apresentados pela Embrapa, há no Mato Grosso, 188 mil
agricultores, dos quais 48 mil são médio-grandes produtores e 140 mil são agricultores familiares.

Vislumbra-se assim, que a agricultura familiar, a qual tem por base a gestão de suas unidades produtivas
com o trabalho de seus próprios familiares, carece da ação do Estado que tem a responsabilidade de editar
políticas públicas voltadas a esses segmento com o intuito de promover o seu pleno desenvolvimento.
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Desta forma, ciente da relevância da realização desta Audiência Pública Virtual, submeto aos nobres
Pares a matéria apresentada, contando com o apoio para a sua  análise e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Janeiro de 2021

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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