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Indico ao Governador do Estado de Mato
Grosso, Sr. Mauro Mendes, com cópias para o
Secretário-chefe da Casa Civil, Sr. Mauro
Carvalho, e ao Secretário de Estado da
Agricultura Familiar Sr. Silvano Amaral, a
necessidade de recursos financeiros para
aquisição de implementos agrícolas para a
Associação de Produtores Rurais Nova União,
localizado no Município de Tangará da
Serra–MT.

Com esteio no Art. 160, Inc. II, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a
Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável 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 de destinação de recursos financeiros para aquisição de implementos
agrícolas para atender a Associação de Produtores Rurais Nova União, localizado no município de Tangará
da Serra- MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo atender a solicitação do presidente José Amadeu de Souza, da
Associação dos Produtores Rurais Nova União, que apontou a necessidade da aquisição de implementos
agrícolas com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento da agricultura familiar do Município de
Tangará da Serra – MT.
Quantidade

Descrição

01

Destruidor de calcário

01

Destruidor de adubos e sementes

01

Grade niveladora com controle remoto

01

Pulverizador hidráulico

01

Perfurador de solo hidráulico

1
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Ensiladeira hidráulica

O atendimento dessa solicitação será essencial para crescimento dos pequenos agricultores dando
oportunidade de dinamizar o processo produtivo, aumentar a plantação por meio destas importantes
ferramentas de trabalho, tornando o processo mais rápido e eficiente, fortalecendo a agricultura familiar.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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