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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado,
MAURO  MENDES  FERREIRA,  com  cópias  à
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar –
S E A F  e  a o  P r e s i d e n t e  d a  E m p r e s a
Mato-Grossense  de  Pesquisa,  Assistência  e
Extensão  Rural-EMPAER,  a  necessidade  de
disponibilizar  técnicos  para  dá  suporte  aos
produtores rurais no município de Cáceres/MT.

 

                      Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Exmo. Senhor Governador do Estado, MAURO MENDES FERREIRA, com cópias à Secretaria de Estado de
Agricultura Familiar - SEAF, e ao Presidente da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural-EMPAER, a necessidade de disponibilizar técnicos para dá suporte aos produtores rurais no
município de Cáceres/MT.

 

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de proposição legislativa que tem por finalidade, indicar a necessidade de disponibilizar técnicos da
EMPAER no município de Cáceres.

A EMPAER, Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, é uma empresa pública,
com personalidade jurídica instituída pela Lei Complementar n° 461 de 28 de dezembro de 2011 e vinculada
à Secretária de Estado de Agricultura Familiar.
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A EMPAER está presente em 123 municípios através de 148 unidades operativas, sendo um escritório
central em Cuiabá, nove escritórios regionais, 124 escritórios locais, três centros regionais de pesquisa e
transferência de tecnologia, um núcleo com sete laboratórios (solos, nutrição animal, fitopatologia, controle
biológico, biotecnologia, sementes e entomologia), seis campos experimentais e quatro viveiros de produção
de mudas.

Atualmente, o município de Cáceres conta com apenas 03 técnicos para dá suporte ao produtor rural, sendo
necessário no mínimo 60 técnicos para atender a demanda dos produtores da bacia leiteira, apicultores e
piscicultores.

Vale ressaltar, que falta equipe para validação e capacitação para uso de tecnologia, bem como 80 mil
mudas estão paradas por falta de qualificação de mão de obra e também por falta de subsidio na produção
de mudas. Além disso, há necessidade de reintegrar os técnicos da equipe da banana para dar suporte a
produção já plantada e testada e a precariedade da frota veicular para percorrer 3,000km/mês.

Desse modo, esperamos que o Governo se sensibilize e disponibilize recursos técnicos aqui solicitados para
atender esta Unidade, uma vez que a EMPAER visa dar continuidade aos projetos e trabalhos em
andamento e buscar novas atividades junto a agricultura familiar.

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e posterior
atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Agosto de 2022

 

Valdeniria
Deputada Estadual

 

Max Russi
Deputado Estadual
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