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Os Vereadores que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais,

após ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa Legislativa encaminhe ao Executivo a seguinte Pro-

vidência: 

ATENDIMENTO AO  PROCESSO N 6448/2022,  REFERENTE AO PROGRAMA DA

PORTEIRA PRA DENTRO.

JUSTIFICATIVA:    

                          É de conhecimento que a implantação de políticas públicas são importantes e eficazes

na promoção do desenvolvimento sustentável como forma de proporcionar ao agricultor familiar, condições

de permanência no meio rural, através de novas tecnologias e programas que possam criar condições de

manutenção de suas atividades rurais, nesse processo temos o Programa da Porteira Para Dentro, que cria

condições de atendimento ao agricultor rural de escoamento de sua produção, através da manutenção de

suas estradas com apoio de máquinas pesadas ( retroescavadeira, escavadeira, patrola, carregadeira, ca -

çamba, entre outras) e saibro. Dentro deste programa encontra-se o processo n° 6448/2022, ao qual o pro -

dutor rural aguarda a quatro meses o atendimento, trata-se de atendimento em estrada de bananal, onde

transita trator e carroção diariamente, que nessa época de inverno onde as chuvas e a úmidade é constan-

te, dificultando muito o acesso a àrea de produção. Nesta estrada de produção encontra-se o poço artesia-

no da comunidade do livramento, Distrito de Aguapés, onde seu acesso tem que estar em perfeitas condi-

ções caminhões e veículos possam fazer manutenções elétrica e hidráulica. 

Desta forma estes Vereadores preocupados com nossa agricultura familiar e o atendimento dos pro-

gramas do departamento de agricultura e pecuária, encaminha este pedido de providência para apreciação

e aprovação dos nobres Vereadores.

Sala de Sessões em  09 de agosto de 2022.
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Vereador Ricardo Bolzan Vereador   Luiz Carlos Coelhão
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