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Indica ao Senhor Silvano Amaral – Secretário de 
Estado de Agricultura Familiar, a necessidade 
oportunidade de destinar para a Coopropam – 
Cooperativa dos Produtores Rurais de Ajuda Mutua 
- pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
nº 02.289.457/0001-93, os seguintes equipamentos: 
um (01) pasteurizador de leite com capacidade para 
3000 litros e dois (02) resfriadores de leite com 
capacidade para 2000 litros cada.  
 
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 do 
Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR ao Senhor Silvano Amaral – Secretário de Estado 
de Agricultura Familiar, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

Esta propositura tem como objetivo representar a necessidade da Cooperativa frente à 
preocupação dos membros em ofertar cada vez mais um produto de qualidade para os 
consumidores. Assim o pasteurizador de leite que é um equipamento que permite o tratamento 
térmico relativamente brando que inativa os microrganismos patogênicos (causadores de 
doenças), não patogênicos e deterioradores que poderiam crescer normalmente durante a 
estocagem do alimento. 

Portanto, reforçar a estrutura existente nesta Cooperativa é de suma importância para a 
segurança alimentar da população. Uma vez que combate agentes infecciosos, sendo obrigatória 
para alguns alimentos, como laticínios.   

Considerando que leite é um dos alimentos nutricionalmente mais completos, sendo um 
importante substrato para microrganismos, o tornando altamente perecível. Por essa razão a 
pasteurização é de fundamental importância também para conter a perda e desperdício da matéria 
prima. 

Considerando as grandes distâncias que são percorridas para escolar produção de leite, 
somados ao clima muito quente e estradas com problemas, principalmente no período chuvoso, a 

 

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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(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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destinação de 04 resfriadores de leite para reforçar os equipamentos já disponíveis, só colabora  
para efetivar as  vantagens para os cooperados, como : 

• Melhoria da qualidade da matéria-prima;  
• Redução das perdas com o leite ácido;  
• Maior possibilidade de ganhos com a bonificação;  
• Redução de valor do frete;  
• Flexibilidade nos horários de ordenha e recolha na propriedade. Isto leva a uma melhor 

qualidade de vida ao produtor. 
 

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

 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 24 dias do mês Junho de 2020. 
 
 

 
SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS 

Vereador autor                                
 


