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 INDICAÇÃO N.º 43/2016 
 
 
 

 
AUTORES: vereadores: Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz e Valdemar Teixeira.  

 
Indicam a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes 

Lourenço Bergamin, com cópias ao deputado estadual, 

Wagner Ramos, a necessidade, oportunidade e 

conveniência de fazer gestão na obtenção de recursos 

de emenda parlamentar, para aquisição de 03 

resfriadores de leite, destinado a COOPROPAM 

(Cooperativa dos Produtores Para Ajuda Mutua) para 

fomentar a cadeia produtiva do leite da agricultura 

familiar no município de Juína-MT.   

 

 Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes 

Lourenço Bergamin, com cópias ao deputado estadual, Wagner Ramos, sobre a necessidade e 

oportunidade do atendimento desta proposição.  

 

JUSTIFICATIVA 
                                           

O Município de Juína é conhecido por sua potencialidade econômica nos diversos setores: 

madeireiro, minério, pecuária e com forte tendência na agricultura como fonte alternativa promissora 

para produtores rurais. 

Possuímos outra fonte importante que deve ser ressaltada para o desenvolvimento 

econômico de um município que é a Agricultura Familiar. Em Juína-Mt esta atividade é notável pelas 

pequenas propriedades existente, como chácaras, sítios e assentamentos do INCRA.  

Os produtores desenvolvem atividades voltadas para agricultura, hortifrutigranjeiros, 

piscicultura, apicultura e pecuária, sendo seus produtos direcionados para o abastecimento do 

comercio local, feira municipal, escolas, hospitais e entre outros mercados. 

Na busca de alternativa para fomentar a Agricultura Familiar em nosso Município, os 

pequenos produtores tem se mobilizado por meio das associações, sindicato e cooperativas de 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 
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pequenos produtores rurais, com o intuito de obterem apoio e incentivos dos governos para o 

fortalecimento e subsistência do homem no campo por meio de ações que proporcione ao produtor 

melhorar sua produção, obter melhores preços dos produtos agrícola e consequentemente uma 

melhor qualidade de vida.   

A COOPROPAM tem como objetivo fortalecer a bacia leiteira em nosso município com total 

apoio ao pequeno produtor. A Cooperativa através de comodato esta a frente da Usina de Leite 

instalada no Município com recursos do MDA, comercializado e produzindo 11.600 mil litros/mês de 

leite pasteurizado, 15.000 mil litros/mês na produção de bebida láctea/queijo frescal e 120.000 mil 

litros mês de leite resfriado e com projeções de produzir outros derivados (queijos, iogurte, mussarela 

e outros). 

Esperamos com esta propositura contribuir com a Cooperativa e produtores rurais da 

Agricultura Familiar do Município de Juína-MT para a aquisição dos resfriadores de leite ampliando 

ainda mais os benefícios da cooperativa aos produtores rurais da agricultura familiar, principalmente 

os que moram distante do laticínio em até de 90 km de distância da sede, fortalecendo a bacia leiteira 

como uma atividade sustentável no município. 

 Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 

Sala das Sessões, 03 de Março de 2016. 

 

 

Sandro Cândido da Silva Antônio Munhoz Sanches Valdemar Teixeira de Farias 

Vereadores autores 


