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Presidente 

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

A Câmara Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, através dos 
Vereadores que a compõem legítimo representante do povo poconeano apresenta Moção 
de Congratulação aos Produtores Paulo Nicodemos Gasparoto, Fazenda Carisma, Airton 

Nogueira Costa e José Carlos Menolli, Fazenda Poconé, José Gomes da Silva Filho, 
Fazenda Aguada e Devanir Sebastião Pupim, Fazenda Ouro Verde, pioneiros no plantio 
de soja no município de Poconé-MT. 

A soja é cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três 
décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. Cultivada 

especialmente na região Centro Oeste e Sul do país, a soja se firmou como um dos 
produtos mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial (Fonte 
Ministério da Agricultura). 

Em Poconé, o cultivo da soja já é realidade graças à ousadia, coragem e 
determinação destes bravos produtores, com técnicas que permitem o uso intensivo da 

terra e com menor impacto ambiental, o que reduz a pressão pela abertura de novas 
áreas e contribui para a preservação do meio ambiente. 

A contribuição destes produtores para o Município é significativa na área 

de economia, geram divisas, empregos e outros benefícios. 
 

Que seja dado conhecimento desta aos homenageados. 
 
Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 21 de março de 2014. 

 
 

Vereador Gonçalo Beijo – DEM                            
 

 


