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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmº. Sr. Senador Jayme Campos, no sentido de tomar as providencias 
necessárias junto ao Governo Federal, Estadual visando buscar melhorias como 

assistência técnica, incentivos fiscais, linhas de financiamentos com juro baixo para 
aquisição de equipamentos, reforma de estrutura física de propriedade (curral, cerca, 
pastos e outros), para melhorar a produtividade do setor leiteiro no município de Poconé-

MT.  
Sabedor da capacidade de produção da bacia leiteira em nosso Município, 

torna-se imprescindível a participação do governo federal e estadual na destinação de 
meios para aquisição de equipamentos, reforma de estrutura física, pastos e 
melhoramento genético de nossos rebanhos, visando assim o aumento de produção. 

A bacia leiteira do Município gera uma boa produção, com quase nenhum 
investimento do governo dados obtidos no Laticínio Pantanal que fabrica queijo 
mussarela, queijo mussarela nozinho e leite pasteurizado integral, com capacidade 

máxima diária de leite de 10 mil litros/dia, hoje com 81 produtores rurais cadastrados 
no estabelecimento, recebe diariamente a quantidade de 3.800 litros/dia. Como também 

tem outros produtores que vende para outros laticínios a média de 1.000 litros/dia. 
Entre os gargalos apontados pelos produtores como obstáculos para o desenvolvimento 
da bacia leiteira, está à precária infraestrutura das propriedades, devido à falta de 

atenção do estado até hoje em relação a incentivo impede o aprimoramento da produção.  
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 27 de junho de 2013. 
 
 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 
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