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Indica ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com
cópia ao Secretário de Estado de Agricultura
Familiar e Assuntos Fundiários, a necessidade
de disponibilizar 10.000 (dez mil) litros de óleo
diesel  para atender aos pequenos produtores
dos  projetos  de  assentamento  Brasil  Novo,
Coutinho, União, São Manoel e Pingo D’Água,
no município de Querência.

       

Com fulcro no Art. 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exmo. Sr. Governador do Estado, com cópia ao
Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, mostrando a necessidade de
disponibilizar 10.000 (dez mil) litros de óleo diesel para atender aos pequenos produtores dos projetos de
assentamento  Brasil Novo, Coutinho, União, São Manoel e Pingo D’Água, no município de Querência.

 

JUSTIFICATIVA

 

Recebemos expediente firmado pelos Senhores Luiz Vezaro (Secretário Municipal de Indústria, Comércio,
Agricultura, Meio Ambiente e Turismo), José Lazaro R. Sobral (encarregado da Agricultura Familiar) e Mário
Fulanetti Filho (Presidente da Associação Comunitária Agroecológica Estrela da Paz), de Querência,
mostrando a necessidade de se disponibilizar óleo diesel para atender aos pequenos produtores dos projetos
de assentamento  Brasil Novo, Coutinho, União, São Manoel e Pingo D’Água.

Relata o documento que além dos projetos de assentamento, existe ainda um projeto desenvolvido pela
Secretaria de Agricultura de Querência, em parceria com o Instituto Sócio Ambiental – ISA, Instituto de
Pesquisa da Amazônia – IPAM e agricultores para plantação de ramas de mandioca.
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Inobstante a disposição dos pequenos produtores em trabalhar, existe falta de recursos financeiros para dar
continuidade às suas atividades agrícolas, situação que inviabiliza o crescimento e a sustentabilidade dessa
parcela da população.

Deste modo, reafirmo a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos
pequenos produtores rurais para que possam desenvolver suas atividades de modo eficiente e, assim,
alcançar desenvolvimento e se ampliem as oportunidades de trabalho e distribuição de renda.

Apresento, portanto, a indicação contando com a aprovação pelos nobres Pares e acolhimento pelo
Governador do Estado.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2018

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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