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APLAUDE A  EMPRESA LATICÍNIOS  CASTERLEITE  LTDA,  NA
PESSOA  DE  SEU  PROPRIETÁRIO  LENOIR  MARIA,  PELA
GRANDE  CONTRIBUIÇÃO  ECONÔMICA  QUE  VEM
PROPORCIONANDO  AO  MUNICÍPIO.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CASTANHEIRA,  por  seu  vereador
abaixo signatário, no uso de suas prerrogativas e na forma do Art.
94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta
“MOÇÃO  DE  APLAUSOS”  à  Empresa  LATICÍNIOS  CASTERLEITE
LTDA, na pessoa de seu proprietário Senhor LENOIR MARIA, pela
grande  contribuição  econômica  que  vem  proporcionando  ao
Município de Castanheira.

A indústria de Laticínios Casterleite iniciou suas atividades em novembro de 1992, a primeira sede da empresa
foi em um barracão de 50 metros quadrados na Rua Artêmio Zonta, com uma produção diária de 300 litros de
leite por dia na fabricação caseira de alguns derivados do leite, onde fornecia para a cantina da Empresa Rezzieri
Madeiras. Posteriormente foi ampliando suas vendas para o município de Castanheira e Juína. Porém no ano de
2004 a Empresa passou para a nova sede onde atua até hoje, sendo feitas várias ampliações no decorrer desses
anos. Hoje a Empresa Laticínios Casterleite conta com mais de 3.000 metros quadrados de área construída e tem
uma produção de mais de 100 mil litros de leite por dia, com fabricação de 33 produtos lácteos, incluindo o
último lançamento  que  é  o  soro  de  leite  em pó.  Além disso,  hoje  a  Empresa  conta  com mais  duas  filiais  para
auxiliar  na sua produção,  aonde atende os mercados de todo o Estado de Mato Grosso,  expandindo seu
fornecimento para o Estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, levando o nome de Castanheira
Brasil a fora.

O Laticínios Casterleite é considerado uma das maiores empresas de laticínios do Estado de Mato Grosso,
consagrada com o prêmio TOP OFF QUALITY BRASIL, sendo a empresa mais lembrada pelos consumidores mato-
grossenses no setor lácteo.

A empresa possui  em seu quadro de funcionários  mais  de 130 colaboradores  diretamente e,  mais  1.475
fornecedores de leite, gerando cerca de mais de 4.000 empregos indiretamente, com a captação de matéria
prima presente nos 8 municípios da região, sendo eles, Castanheira, Juína, Brasnorte, Juara, Juruena, Cotriguaçu,
Colniza e Aripuanã.

A Empresa Casterleite tem como objetivo produzir e comercializar produtos saborosos com qualidade e saúde
para que seus consumidores tenham prazer em leva-los a sua casa, sendo referência no mercado de produtos
alimentícios. Sempre atuando com ética e transparência com seus colaboradores e clientes garantindo assim a
qualidade dos produtos oferecidos e sempre levando o nome da nossa cidade Castanheira com muito orgulho.

Por tais razões, faz-se necessário reconhecer a coragem e determinismo desse empresário que acreditou e
investiu em Castanheira,  triunfando sobre os ventos contrários,  administrando uma Empresa com sucesso
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gigantesco.

Ações como essas,  nós legisladores não poderíamos deixar de exteriorizar,  é nossa obrigação e satisfação
aplaudir o Senhor Lenoir Maria, proprietário da Empresa Laticínios Casterleite Ltda, sendo está uma medida
justa e merecida.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 13 de dezembro de 2021.
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Vereador Autor
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