
MOÇÃO 006/2017 

Cruzeiro do Sul, 11 de Agosto de 2017

Os vereadores que esta subscrevem, nos termos do artigo 107 do Regimento

Interno desta casa,  propõem a seguinte:

MOÇÃO DE APELO 

 

Tendo em vista que a Agricultura Familiar está atravessando uma séria crise

nos últimos anos, com o preço no aumento dos insumos e grãos  para a compra pelos

agricultores, e o baixo preço para venda de leite e grãos, tem tornado a atividade cada

vez menos rentosa, desistimulando agricultores a permanecerem na atividade.

 Na Agricultura  Familiar  a  produção  de leite  é  a  atividade que se constitui

como principal fonte de receita das pequenas propriedades rurais. 

Portanto,  considerando  a  queda  acentuada  do  preço  pago  pelo  leite  ao

produtor,  das  dificuldades  de  produção  devido  à  elevação  do  custo,  que

consequentemente  refletirá  no  comércio  local,  e  terá  respaldos  na  economia  do

Município. 

Considerando  ainda  que  esta  queda  cria  dificuldades  das  mais  diversas,

inclusive a de não conseguir honrar com compromissos financeiros assumidos para a

melhoria na atividade leiteira e a qualidade do leite produzido. 

Considerando  finalmente  que  o  estímulo  à  produção  interna  deve  ser

prioridade para o desenvolvimento do país e assim também para o desenvolvimento da

pequena propriedade rural.

O último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

identificou no País 1,8 milhão de propriedades leiteiras. A pecuária de leite está presente em

aproximadamente 40% das propriedades rurais do Brasil, sendo caracterizada como grande

geradora de emprego, renda e tributos, mesmo com as dificuldades relacionadas a preço do 



leite/custo de produção e mão-de-obra.

Em virtude da relevância do assunto, a Câmara de Vereadores vem manifestar seu

APELO ao Governo Federal, para que valorize a classe de produtores rurais de pequenos

municípios, como o de Cruzeiro do Sul, priorizando a produção interna de leite.  

ISTO POSTO,

REQUER:

À Mesa, após os trâmites regimentais, sirva-se enviar cópia da presente

Moção de Apelo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aos Deputados

Federais e Senadores do Rio Grande do Sul.

Certos de estarmos ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos.

Milton Irineo  Weiller - PMDB

Leandro Luis Olbermann – PSDB Sergio Luis Backes - PSDB

Adriano Antônio Schneider- PSDB Anastacia Maria Schuster Zart - PT

Gustavo Henrique Richter – PDT  João Celso Führ – PDT

Ubirajara da Silva Marques – PP Jair Guerino Klein- PP


