MOÇÃO Nº 07/2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
O Vereador Márcio Maximino Bortoloto, vem respeitosamente,
depois de cumpridas as formalidades legais e regimentais, apresentar e requerer, se
aprovada for, o envio de cópia da presente MOÇÃO DE APELO ao Senhor Governador
do Estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, Senhor Moacir Sopelsa,
Secretário de Estado de Agricultura e Pesca e ao Ministro da Agricultura, Senhor Blairo
Maggi, para que possam adotar medidas concretas para auxiliar os PRODUTORES DE
LEITE que sofrem com a grave crise registrada nos últimos meses, provocando
instabilidade de preço e de renda para muitas famílias.

CONSIDERANDO:

Que o Município de Descanso, assim como toda a Região Oeste
do Estado de Santa Catarina, é um exemplo no setor, visto que a grande maioria das
propriedades rurais possui relação direta ou indireta com a produção de leite;
Que a situação econômica do País se encontra em situação
desfavorável para o setor produtivo, principalmente para pequeno produtor rural;
Que Santa Catarina é o 4° maior produtor nacional de leite, com
2,9 bilhões de litros de leite por ano, sendo que 75% da produção estão no Oeste
Catarinense, tendo 80 mil produtores, produzindo 8,30 milhões de litros por dia;
Que os custos da produção leiteira estão cada vez maiores e os
preços do produto em constante e acentuado declínio;
Que dados da Federação da Agricultura e Pecuária de SC
(FAESC) mostra que o custo de produção se situa em R$ 1,30 por litro e a remuneração
do mercado está um pouco acima de R$ 1,00;
Que aos poucos diante da situação, os produtores estão deixando
a atividade;

Que os expressivos números de produtores rurais fizeram
investimentos buscando aumentar a qualidade e quantidade da produção e hoje não
estão obtendo retorno suficiente para a satisfação das dívidas contraídas, sem prejudicar
o sustento de suas famílias;
Que

a
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tem
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sobremaneira o reaquecimento e a valorização do produto no mercado interno;

MOCIONA-SE

Para que o Senhor Governador do Estado de Santa Catarina,
Eduardo Pinho Moreira, Senhor Moacir Sopelsa, Secretário de Estado de Agricultura e
Pesca e ao Ministro da Agricultura, Senhor Blairo Maggi, possam adotar medidas
concretas para auxiliar os PRODUTORES DE LEITE que sofrem com a grave crise
registrada nos últimos meses, provocando instabilidade de preço e de renda para muitas
famílias.

Salão Nobre Prefeito Ângelo Bedin,
Descanso – SC, 06 de março de 2018.
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