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MOÇÃO DE APOIO nº 01/2018 

Os Vereadores ABAIXO-ASSINADOS, observando as disposições regimentais, submetem ao 

plenário desta Casa, Moção de Apoio. Objeto: Crise no Setor do Leite em Teutônia. 

 Considerando que a crise afeta o setor no estado e especificamente o município de Teutônia 

que terá grandes consequências econômicas, sociais a nível local e regional. 

 Considerando que é uma das maiores crises dos últimos anos que o setor leiteiro atravessa, 

motivados pela importação do leite de outros países, principalmente do Uruguai, liberado 

pelo governo federal. 

 Considerando que a cadeia roduti 

 Considerando, no município de Teutônia 600 produtores, aproximadamente 2.300 pessoas 

envolvidas, significa: 90.000  litros por dia. 

 Considerando que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia/Westfália 

representa mais de 800 produtores de leite, 600 especificamente de Teutônia, 

chama para que medidas, ações de apoio sejam tomadas;: 
 

 Audiência publica em Brasília, equilibrando com gotas a importação do leite que 

prejudica a produção e produtos locais, principalmente no RS; 

 Proibição da reidratação do leite em pó para leite diluído (considerando também 

qualidade para o consumidor – 1 kg de pó para 9 a 10 litros de água) 

 Crise via decreto na tarifa para o leite de outros estados que entram no RS e competem 

com a produção gaúcha. 

 Que o Governo Federal e estadual compre o excedente para programas sociais para 

diminuir estoques hoje existentes; 

 Que haja transparência nos novos incentivos por parte do governo de grandes indústrias 

que queiram investir no estado; 

 Prorrogação de dividas dos produtores de leite; 

 Audiências públicas para debater o futuro da cadeia do leite no estado; 

 Reforçar programas locais e municipais; 

 Ampliação do programa de forrageiras no estado; 

 Incentivo no consumo de leite; 

 Manifestações na fronteira com o Uruguai; 

 Apoio dos poderes executivo e legislativo junto com o governo e parlamentares 

bancadas para adotarem medidas de proteção da cadeia do leite no RS, pois hoje a crise 

se deve em grande parte pela irresponsabilidade dos governos em relação a importação 

e taxação, portanto poderia politicamente ser amenizada pela sobrevivência dos 

produtores e cadeia produtiva do leite que já teve uma perda considerável pela questão 

do leite compensado e recuperações judiciais hoje ainda existem e muitos ainda não 

receberam pelo leite entregue a dois anos atrás. 

 O momento atual do setor produtivo de leite é preocupante, pois o produtor atravessa 

uma das piores crises constatadas das ultimas épocas. Os jovens do Vale do Taquari 

como um todo o do Estado estão desestimulados a permanecer, pois hoje o preço do 

leite não cobre os custos de produção.  

 Esta situação está gerando uma desestruturação nas propriedades rurais, quase na 

totalidade do leite esta presente, deixando de ser rentáveis, provocando a desistência e 

menos receita e valor agregado na economia dos municípios. 

 O motivo da situação é ter altos estoques de lácteos devido a uma importação desfreada 

do Uruguai em torno de 400.000 toneladas de 2016 e 2017. Para mudar o quadro 

necessitamos que o Governo Federal e também Estadual a realizar compras de leite para 

desovar estoques e assegurar a permanência do nosso produtor na atividade.    
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Teutônia possui 1.659 Inscrições Estaduias. 

 

Ano Nº produtores Litros de Leite RS 
2014 645 35.091.174,16 34.014.567,87 

2015 576 33.837.116,74 32.360.398,62 

2016 528 33.597.415,79 43.024.094,69 

2017 490 (aproximado)   

 

Obs: 

 2014 a 2015 diminuição de 69 produtores; 

 2015 a 2016  diminuição de 48 produtores; 

 

Em 2 anos houve a redução de 117 produtores de leite. 

Em 2017 estimativa-se a redução de aproximadamente 45 produtores. Totalizando nos últimos 3 

anos (2014 a 2017) uma redução próxima a 150 produtores de leite; 

 

IMPACTO: 

 

A – Valor Adicionado (-) 4.585.405,00 de 2016/2017 

B – Perda de ICMS para 2019  R$ 160.443,32 

 

 

 

Manifesta, o Poder Legislativo do município de Teutônia, no Estado do Rio Grande do Sul, 

total apoio ao pleito, no sentido da imediata resolução do entrave legislativo que atualmente está 

acometendo a atividade leiteira no contexto da agricultura familiar.  

 

Teutônia, 21 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

Juliano Renato Körner              Eloir Rafael Rückert        Cleudori Paniz              Keetlen J. Link 
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