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AUTOR: Vereador Saulo Evangelista dos Santos e Valdemar Teixeira de Faria 

 

Indicam a Sua Senhoria o Senhor Silvano Amaral - 
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, a 
necessidade e oportunidade de destinar uma patrulha 
mecanizada para Associação Rural São Benedito, 
localizada na Gleba Iracema área III- Distrito de 
Filadélfia – Juína-MT. 
 
 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 
do Regimento Interno da Câmara, INDICAM ao Senhor Silvano Amaral - Secretário de Estado 
de Agricultura Familiar, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 
  

JUSTIFICATIVA 
 
 

 Trata-se de uma reivindicação das mais de 90 famílias que residem na localidade, distante 
mais de 70 km da sede do município cuja fonte de renda é a agricultura familiar ( agricultura e 
produção leite) 
 Considerando o abaixo assinado, anexo, de lavra dos membros da A Associação Rural 
São Benedito inscrita no CNPJ: 21.623.651/0001-08 esta  localizada  na Rodovia  MT  183, Km 
55, no Gleba Iracema Distrito de Filadélfia – Juína – MT. 
 Considerando que é dever constitucional do Estado possibilitar dignidade e melhores 
condições de trabalho para o homem do campo. 
 Assim posto destaco que objetivo de requerer a destinação de uma patrulha mecanizada 
para a comunidade acima descrita é para possibilitar á estas famílias, melhoria nas condições de 
infraestrutura rural.   
 Patrulha Mecanizada é comprovadamente um equipamento promotor de  
desenvolvimento da porteira da para dentro, é um equipamento indispensável para a manutenção 
das famílias no campo, especialmente pela possibilidade de incremento na qualidade de vida e 
acesso a bens e serviços. Nesse sentido, a infraestrutura é essencial não só para a produtividade 
na área rural, mas também para a qualidade de vida de seus moradores. 
 
 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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 Diante do exposto, pedimos  apoio na matéria e aprovação. 
 
 Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS 
Vereador 

 
 

 
VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA 

Vereador 
 


