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Os Veleadores SubscÍitores, no uso de suas preÍrogâtivas
parlâ.mentaJes, etc;

Conslderando que, a AdministraÇão Municipal disponibiüza maquinário e
equipamentos de apoio aos produtores rurais do município para prestaçáo de
serviços em favor de suas propriedades;

Considerando que, desta forma os produtores podem utilizar as máquinas
para qualquer tipo de melhorias dentro da propriedade, desde melhorias em lavouras,
Iimpezas e ampliaçÕes de açudes, terraplenagens, estradas dentro da propriedade,
entre outros, desde que nâo cause prejuízos ao meio ambiente.

Conslderando ainda que, a utilizaçáo das maquinas aumenta a produtividade
do meio rural, melhora aproveitamento dos equipamentos dos produtores rurais e
diminuir o trabalho insa.lubre do campo;

Conslderando flnalmente que, uma das metas do governo municipal é a de
incenüvar a produção agrícola e melhorar a estruturâ de apoio aos produtores, visto
que, a agricultura tem um papel extremamente relevante na economia na cidade,
sendo fundamental que a Secretaria de Agricultura ofereça como contrapartida o
suporte no plantio e preparação do solo;

Considerando o exposto:

BtrQUEB à Mesa, ouvido o colendo Plenário, satisfeitas as forma-lidades
regimentais, paÍa que seja oficiado ao Senhor Prefeito ADEMIR MASCHIO,
solicitando que seja encaminhado a esta Câmara Municipal as informações abaixo
relacionadas:

---+ Quantas e quais são as maquinas utiüzadas pela prefeitura em serviços
gerais, e quais estão disponiveis para os produtores rurals?

JUSTIFICATTVA:

As informações acima solicitadas objetivam propiciar que este propositor possa
se valer de dados concretos e oÍiciais, para poder responder as indagações dos
produtores rurais, sobre o motivo pelo qual a municipalidade náo está realizando os
serviços de máquinas, mesmo do
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--- Qual o critério de utilizaçáo deste maquinárlo? De que forma está
sendo dispoaibiüzada para os produtores?
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