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AUTOR: Vereadora: Elzira Salete Bergamin Lima   

 

Indico a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes 

Lourenço Bergamin, com cópia ao secretario de 

agricultura mineração e meio ambiente, a necessidade e 

oportunidade de direcionar uma patrulha mecanizada 

(trator, implementos agrícolas, etc.) a associação de 

feirantes de Juína. 

 

 A vereadora abaixo signatária,	no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 do 

RICMJ, vem INDICAR a Sua Excelência o senhor prefeito, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao 

secretario de agricultura mineração e meio ambiente senhor Xel Silvério, sobre a necessidade, 

oportunidade dessa proposição. 

JUSTIFICATIVA 
 

A secretaria de agricultura mineração e meio Ambiente através de seu secretario conseguiu 

com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento, duas patrulhas mecanizadas.  

Por conhecer as necessidades dos pequenos produtores rurais da Associação dos Feirantes 

de Juína, que trabalham diretamente com a agricultura familiar, entendemos que essa patrulha será 

de grande importância a associação para atender a demanda atualmente existe.  

Vale ressaltar que o maquinário existente é antigo e não atender a demanda que tem 

crescido substancialmente.  

Diante do exposto, conto com o vosso apoio na aprovação da matéria. 

Sala de Sessões, Plenário Henrique Simionatto, Juína 11 de abril 2016.   

 

 

Elzira Salete Bergamin Lima 

Vereadora 

  
 

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 
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Ericson Leandro                                                          Ailton Barbosa 
      Vereador                                                                           Vereador 
 
 

 
Valdemar Teixeira de Faria 

Vereador 
 


