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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes
Ferreira, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura Familiar, Silvano
Ferreira do Amaral, a necessidade da aquisição
de uma patrulha mecanizada para o município
de Nova Mutum-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade da aquisição de uma patrulha mecanizada para o município de Nova
Mutum-MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo atender a solicitação do Vereador Cristiano Alves de Oliveira do
Município de Nova Mutum-MT, que por meio do Ofício nº 009/2019, datado de 13 de dezembro de 2019,
requereu a viabilização de uma patrulha mecanizada com intuito de fortalecer a agricultura familiar no
município de Nova Mutum, promovendo assim, melhorias na produtividade, através do Programa “Mato
Grosso Produtivo”.
Ressalta que há uma quantidade expressiva de assentados e de produtores de menor poder aquisitivo que
necessitam deste apoio. Ressalta ainda, que estes equipamentos irão atender produtores familiares que
anseiam produzir com mais agilidade e tecnologia.
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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 16 de Dezembro de 2019

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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