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ATA  N 459/2015 – Assembleia Geral  Extraordinária, realizada no 
dia 05 de janeiro de 2015. 

Aos 5 (cinco) dias do mês de Janeiro do ano de 2015 (dois mil e 
quinze), tendo por local as dependências do Auditório da AMM, sito à Rua 
João ten  Caten n. 1248, nesta cidade Cerro Largo, RS, reuniram-se em 
assembléia geral Extraordinária, sob a presidência do Prefeito Junaro 
Rambo Figueiredo, os Membros da Associação dos Municípios das Missões, 
representados por Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, 
presentes ainda o Coordenador Regional da Fetag,  Secretários Municipais 
da Agricultura, Representantes da EMATER e do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, conforme fazem prova as assinaturas, aposta na 
Lista das Presenças, que faz parte integrante desta ata.  Constituída a 
Mesa Diretora dos Trabalhos, da qual fizeram parte os Membros da 
Diretoria Executiva  da AMM, o Coordenador Regional da FETAG, e os 
Representantes da EMATER e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, 
servindo de Secretário Norberto Schoffen da Secretaria Executiva da 
AMM. 

 Declarando aberta a sessão, o SR Presidente saudou os Presentes e 
expôs os motivos da Reunião, quais sejam, a discussão dos problemas que 
atingiram grande parte dos Municípios da Região, especialmente os 
produtores de leite e a busca de soluções para o problema, que é altamente 
preocupante.  

Com a palavra o Prefeito de São Pedro do Butiá, expôs a situação dos 
Produtores de seu Município, que em sua maioria são pequenos agricultores 
e tem na produção de leite uma das principais fontes de seu sustento, o  que 
por muito tempo tem funcionado a contento. Entretanto, de uns tempos a 
esta parte, com a divulgação de fraudes e falsificações que teriam ocorrido 
em diversas partes do Estado, envolvendo algumas transportadoras e 
Empresas, o setor leiteiro começou a ter preocupações entre os Produtores e 
agora suspensão dos pagamentos do produto fornecido, situação que deixou 
os produtores em dificuldade.  Estima que em seu Município os Produtores 
acumulem um crédito superior a 800 mil Reais. Concluindo, disse que é 
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necessário a união de todos e uma pressão sobre as Empresas devedoras para 
que seja encontrada uma forma de solução para o problema dos pagamentos 
em atraso.  

A seguir, falou o Coordenador Regional da Emater, dizendo que a 
produção leiteira da Região é muito significativa e merece ser mais 
valorizada. Segundo sua avaliação, a pendência atual aos Agricultores da 
Região deve superar a cifra de oito milhões de Reais. Parabenizou a 
Associação dos Municípios pela iniciativa da defesa dos interesses dos 
Agricultores e colocou a EMATER à disposição. No mesmo sentido se 
referiu o Presidente Regional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, João 
Kleszta, agradecendo o apoio da AMM  e relatando as dificuldades pelas 
quais estão passando os produtores, que tem na venda  de Leite uma de suas 
principais fontes de renda e de uma hora para outra ficam sem este 
rendimento. É realmente desoladora para pequenos agricultores a situação, 
concluiu e é preciso fazer alguma coisa para que estas Empresas, que tem o 
monopólio do leite, se vejam obrigadas a pagar os seus Fornecedores. 
Agnaldo Barcelos da Silva, Coordenador Regional da FETAG, manifestou 
sua estranheza como certas Empresas Leiteiras, que trabalham com recursos 
públicos e  deixam de pagar os seus fornecedores de Matéria Prima. Referiu 
que em alguns casos o produtor nem sabe o nome da Empresa a quem 
entrega o leite de sua produção. Preconizou a necessidade do apoio de todos, 
especialmente do meio político por se tratar dum setor importante da 
economia regional. A exemplo dos demais também elogiou a AMM pela 
iniciativa de prestar seu apoio à causa, que é de todos nós. 

Dada a palavra ao Prefeito Nelson Hentz do Município de Mato 
Queimado, chamou a atenção para outro ponto importante, talvez causa e 
origem de todas as dificuldades, quais sejam, a falsificação e as fraudes, 
ocorridas no leite, seja no transporte do produto, como mesmo em certas 
Empresas, fato que resultou em perda de Mercado, atingindo todo o setor 
gaúcho e trazendo, por via de conseqüência, as dificuldades financeiras  
para todo setor do  leite. Diomar Fomenton, Vereador de Santo Angelo se 
congratulou com os demais presentes na Reunião, demonstrando  seu apoio 
à causa dos Produtores de leite e fez votos que os episódios da má qualidade 
dos derivados do leite sejam devidamente superados e não redundem em 
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prejuízo aos produtores de leite por parte das Empresas “caloteiras”.Após, 
fez uso da palavra o Sr.  Osvaldino   Lucca, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santo Angelo, que lembrou que já existem 
Empresas que requereram concordata judicial, comprometendo-se a pagar 
seus débitos, com abatimentos e em parcelas de oito anos, situação que 
prejudicará os respectivos Fornecedores. Referiu ainda que o fato de a 
imprensa divulgar as fraudes no leite de forma generalizada e a nível 
nacional atingiu Culpados e não culpados, criando um descrédito geral dos 
produtos de leite gaúchos e, como conseqüência, atingiu todas as Empresas 
Gaúchas, mesmo as não fraudulentas, vindo a lhes causar dificuldades 
financeiras.  

Com a palavra o Prefeito René Nedel de Cerro Largo manifestou-se 
no sentido de que o Ministério Público pouco poderia fazer em prol dos 
Produtores de leite e não tem a preocupação dos Prefeitos que sabem que 
quando a Agricultura vai mal os seus efeitos se fazem sentir no Município e 
na Municipalidade. Opinou que seja qual for a situação, os Prefeitos e sua 
Entidade terão que prestar todo o apoio possível aos Produtores de Leite e 
procurar encontrar soluções. Por sua vez, o Prefeito Sérgio Birck de Caibaté 
lamentou as ocorrências, em que pese de as Prefeituras fazerem todo o 
possível para fomentar a agricultura, a exemplo das Patrulhas Mecanizadas 
e outras formas  de auxílio e agora ter que passar por uma situação 
desastrosa dessas. Referiu-se ao sistema um tanto precário que ensejou a 
formação de Empresas que aplicaram fraudes de toda ordem e ao final 
levaram o Setor Leiteiro gaúcho ao descrédito, donde devemos resgatá-lo, 
arcando com prejuízos e dificuldades. Propôs envidar todos os esforços para 
resgatar o crédito  da Produção do Setor leiteiro, inclusive movimentar as 
forças políticas para tal objetivo.     

   Ouvidos os diversos depoimentos e sugestões dos presentes, foi 
deliberado constituir uma Comissão para participar da reunião, em Santa 
Rosa, com a Diretoria da Empresa Santa Rita, juntamente com outras 
lideranças da Emater, Fetag e Sindicatos Rurais visando encontrar uma 
solução negociada para a questão dos créditos dos Produtores de Leite, 
escolha que recaiu nos seguintes Prefeitos: Nelson Hentz de Mato 
Queimado, Henrique Heberle de São Pedro do Butiá, Rene José Nedel de 
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Cerro Largo e Rosane Grabia de Sete de Setembro. Outra Resolução tomada 
foi a promoção de uma audiência pública, envolvendo também Deputados 
Estaduais e Federais e outros políticos com projeção nas Regiões das 
Missões e do Grande Santa Rosa.   

Esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e declarou encerrada esta assembléia , da qual foi lavrada a presente 
ata, que será enviada a todos os Municípios para os devidos fins de leitura e 
oferecimento de emendas.     

  

  


