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INDICA AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO, SILVAL DA
CUNHA BARBOSA, COM CÓPIA AO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, MERALDO FIGUEIREDO
SÁ, A NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER O
MUNICÍPIO DE JUÍNA.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Augusta
Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja
encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, Silval da Cunha Barbosa, com cópia ao Senhor Secretário de Estado de
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Meraldo Figueiredo Sá, a
necessidade de disponibilizar insumos agrícolas para atender o município de
Juína.

Sala das Sessões, em

/

/2013.

27/11/2013

JUSTIFICATIVA
O município de Juína conta com uma população aproximada de
39.300 (trinta e nove mil e trezentos) habitantes, é distante 720 km
(setecentos quilômetros) da Capital, em uma extensão territorial de 26.351 km²
(vinte e seis mil trezentos e cinquenta e um) quilômetros quadrados.
A presente indicação visa atender a reivindicação das vereadoras
Elzira Salete Bergamin Lima e Irene Delise Fonseca, mostrando a necessidade
de disponibilizar insumos agrícolas, como calcário e adubo, para o incentivo à
agricultura familiar e aos pequenos produtores do município de Juína.
Com a disponibilização desses insumos agrícolas serão de suma importância ao
fortalecimento da agricultura e pecuária no município, a patrulha agrícola
mecanizada é uma ferramenta extremamente importante para o
desenvolvimento rural, permite melhores condições de trabalho ao pequeno e
médio produtor e, além de diminuir os custos de produção, aumenta a
produtividade e rentabilidade. Tem como objetivo oferecer a prestação de
serviços de mecanização, promovendo, assim, o desenvolvimento econômico e
social do setor rural do município supracitado.

E nós, como representantes deste povo neste Parlamento, acolhemos com
grande empenho a reivindicação, pois acreditamos que os insumos solicitados
sejam de grande importância e necessidade para toda a população do
município.

Diante do exposto, e considerando a importância do assunto em questão,
apresentamos a presente indicação para pedir a colaboração dos nobres colegas
Deputados na aprovação da presente matéria.

Sala das Sessões, em

/

/2013.
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