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MOÇÃO 004/2019 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de Santa Catarina, 
reunida ordinariamente em sua sede, no dia 20 de agosto 2019, requer que seja 
consignada MOÇÃO DE APELO, em apoio aos agricultores da Região Oeste em 
relação ao preço do leite. A ser encaminhada a Ministra da agricultura Tereza 
Cristina Costa Dias, ao Governador do Estado de Santa Catarina. Exmo. Sr. Carlos 
Moisés da Silva, e ao secretário da agricultura de Santa Catarina Sr. Ricardo de 

Gouvêa nos seguintes termos:  

 

JUSTIFICATIVA 

 

CONSIDERANDO a preocupação com o preço pago ao agricultor pelas 

empresas de leite no Estado de Santa Catarina, e avaliando que a atividade leiteira 

está presente na grande maioria das propriedades rurais no nosso Estado, seja ela 

como atividade principal ou até mesmo como atividade que garante uma renda 

não monetária devido ao produto ser consumido pelas famílias, com isso ela é uma 

das atividades que mais ocupa mão de obra familiar e também contratada.  

CONSIDERANDO que a produção mundial do leite vem crescendo nos 

últimos anos principalmente por parte dos países Asiáticos, mas o Brasil tem sua 

produção em patamar estável. Aproximadamente 35 bilhões de litros, mantendo-

se com esta media na 6ª posição mundial. A União Europeia e Nova Zelândia são 

os maiores exportadores no comércio internacional sendo a China o principal país 

importador. 

CONSIDERANDO que, no Brasil o Estado de Santa Catarina é o quarto 

maior produtor, com 2,8 bilhões de litros, o que representa 9,4% da produção 

nacional, e a produção está em torno de 4062 litro/vaca/ano. 

CONSIDERANDO outro dado que nos chama atenção é a quantidade 

vendida pelos produtores e adquirida pelas indústrias. Em Santa Catarina no ano 

de 2017 foi vendido pelos agricultores 2,615 bilhões de litros e foi adquirido pelas 

indústrias, sob inspeção 2,615 bilhões de litros.  

CONSIDERANDO a balança comercial de lácteos no Brasil segue bastante 

negativa em 2018 a importação foi de 91,3 milhão de kg e a exportação foi de 
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apenas 12,8 milhão de kg, sendo a Argentina e o Uruguai os países que mais 

forneceram produtos.  

CONSIDERANDO os preços pagos aos agricultores e os preços pagos pelos 

consumidores finais, os mesmos vêm sofrendo oscilações bruscas de preços em 

determinados períodos do ano o que não é bom para o setor, além disso, temos 

notado que o consumo interno também se mostra estagnado. 

Assim, compreendemos que é urgente e necessário que todos os 

envolvidos na cadeia produtiva do leite lutem por uma política pública estruturante 

para o setor, como forma de promover a sustentabilidade do mesmo 

principalmente sem prejudicar o principal elo desta cadeia, que é o pequeno 

produtor de Santa Catarina, e que o mesmo   realiza os ajustes à legislação fazendo 

altos investimentos para produzir um leite dentro dos parâmetros exigidos pela 

legislação. 

Por fim, a Câmara Municipal de Vereadores vem através desta moção de 

apelo pedir que seja ampliada a compra de estoque de leite em pó através da PAA, 

PNAE e se possível via CONAB, para regularização da oferta de leite. 

Tornar mais rigorosa a fiscalização nas fronteiras, principalmente quanto a 

rastreabilidade do produto e proibir a transformação do leite em pó importado em 

UHT. 

Descredenciar empresas importadoras de leite das licitações públicas. 

Repactuar as dividas referente aos contratos de créditos da atividade. 

Viabilizar a participação da FETAESC como entidade do CONSELEITE. 

Aprimorar a FUNDASA. 

Apoiar as pequenas agroindústrias/cooperativas como forma de 

mantermos um parque industrial de capital nacional e com uma logística acessível. 

Promover adequação da legislação sanitária para que mais 

agroindústrias/cooperativas de pequeno porte se viabilizam comercialmente. 

CONSIDERANDO tudo isso pedimos que os órgãos de governo busquem os 

mecanismos de adequação orçamentária necessária, para viabilizar ações que 

atentam os temas acima descritos, neste setor tão importante para o Estado de 

Santa Catarina, econômica e socialmente. 
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Assim diante das razões acima expostas, APELAMOS pelo apoio, e na 

certeza de vossa compreensão e também no empenho para que seja atendido 

agradecemos. 

 

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima consideração 

e apreço. 

 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2019. 
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