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Com fundamento no artigo 76, V, artigo 177 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que convoque Sessão Especial a ser realizada no dia
23 de maio de 2022, às 19:00 horas, no Plenário das Deliberações Renê Barbour, na Capital, com a
finalidade de comemorar os 42 anos de criação da APROSMAT -Associação dos Produtores de Sementes
de Mato Grosso, lançamento de um livro e entrega de Honrarias.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta legislativa na modalidade de requerimento fundamentado no artigo 76, V, artigo 177 e
seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis em que requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que convoque Sessão Especial a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, às 19:00
horas, no Plenário das Deliberações Renê Barbour, na Capital, com a finalidade de comemorar os 42 anos
de criação da APROSMAT -Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, lançamento de um
livro e entrega de Honrarias.

A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat, foi criada em 10 de junho de 1.980.
Sendo seu principal objetivo incentivar e expandir o comércio de sementes no Estado de Mato Grosso com
disciplina, organização e ética. Sua atividade é orientar e divulgar aos seus associados fatores importantes
do setor: como leis, portarias, notícias, informações técnicas e, principalmente, defender os interesses dos
associados junto aos poderes públicos e demais entidades e órgãos de classe. Com uma atuação intensa e
eficaz, busca contribuir com o desenvolvimento do setor sementeiro, por meio de soluções diplomáticas e
processos de qualidade, o que a torna uma das entidades de classe de maior respeito e credibilidade no
segmento do agronegócio brasileiro.

A Aprosmat, possui ainda, 04 laboratórios para dar suporte ao setor: Seus laboratórios são acreditados pela
CGCRE para os ensaios da ABNT NBR ISO/IEC 17.025 sob o número CRL 1075, constantes no escopo da
acreditação disponível no site do INMETRO.

 (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/crl1075.pdf).

São também credenciados no MAPA, para serviços de desenvolvimento de pesquisa e ensaios
experimentais de agrotóxicos e afins (RET), que garante ao produtor mais segurança e produtividade. Já o
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laboratório BIOMAT, inaugurado em 2020, funcionando em Rondonópolis/MT, na sede do Instituto
Mato-Grossense do Algodão (IMA-MT) e em parceria com esse Instituto, é o primeiro laboratório HPLC do
Centro-Oeste especializado em análises cromatográficas de sementes tratadas (industrial e “on farm”).
Laboratório dessa exigência e categoria, existe somente no Estado de São Paulo.

O BIOMAT tem capacidade de realizar análises de teor de ingrediente ativo em sementes tratadas e em
defensivos agrícolas, agilizando os processos de analises, além de atender com maior qualidade as regiões
produtoras de sementes de soja, milho e algodão do Estado do Mato Grosso.

Com essa visão, a Aprosmat possui reconhecimento nacional e internacional, gerindo com ética e
transparência seus trabalhos em tecnologia, disponibilizando serviço de qualidade certificada em análises de
solo e sementes, o que consolida a excelência da associação ao procurar atender as necessidades e
demandas de seus associados, além de estar sempre à disposição do agronegócio mato-grossense.

Aprosmat tem como objetivos:  Incentivar e expandir o comércio de sementes no Estado de Mato Grosso,
com disciplina, organização e ética. Zelar pela ética profissional entre os associados. Participar e,
eventualmente, promover encontros, reuniões técnicas e debates, sugerindo, sempre que possível, reuniões
dessa natureza. Colaborar na promoção de produção de novas variedades de sementes no estado de Mato
Grosso. Defender os interesses dos associados junto aos órgãos oficiais, sociedades de economia mista e
empresas públicas ou privadas. Divulgar todas as leis, portarias, notícias e informações técnicas de interesse
para a classe. Orientar seus associados em todas as fases de produção ou de comercialização. Disciplinar
essa atividade em todo o Estado.  Incentivar a produção de sementes e mudas no Estado de Mato Grosso. 
Expandir o comércio de sementes e mudas no Estado de Mato Grosso, estimulando inclusive a exportação
para outros Estados e até para o exterior, por essas razões é que estou apresentando essa proposição e
conto com os costumeiro apoio dos nobres colegas para sua apreciação e aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2022

 

Toninho de Souza
Deputado Estadual
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