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Indicação  ao  Excelentíssimo  Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso Mauro
Mendes, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário  de Estado de Agricultura Familiar
Silvano  Amaral,  demonstrando  a  necessidade
de  aquisição  de  05  (cinco)  monocultivadores
(tratores tobata) para atender a comunidades
rurais do município de Chapada dos Guimarães.

Indico à Mesa na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, que seja encaminhado expediente deste
Poder ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes, com cópia ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Agricultura Familiar Silvano Amaral, demonstrando a
necessidade de aquisição de 05 (cinco) monocultivadores (tratores tobata) para atender as seguintes
comunidades rurais do município de Chapada dos Guimarães:

Água Branca;●

Barra do Ribeirão;●

Roncador dos Mendes;●

Barra do Bom Jardim;●

João Carro;●

Pedra Preta.●

JUSTIFICATIVA

Trata-se de solicitação de indicação da vereadora Professor Cidú do município de Chapada dos Guimarães.

Equipamento que permite aumentar a produção do pequeno produtor rural, sem demandar elevados
investimentos, os Monocultivadores ganham cada vez mais espaço em propriedades agrícolas.
Independente da cultura, tipo de solo e relevo de sua propriedade, a aplicação de um  pode incrementar os
ganhos finais.

Com essa aquisição, o Estado estará auxiliando e ajudando pequenos produtores rurais e contribuindo para
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a economia do Estado. Sabe-se dos benefícios da Agricultura Familiar em nosso estado e de como este
setor necessita da intervenção do Estado para se manter viável.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus
distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua
regimental acolhida e merecida aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Dezembro de 2021

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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