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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 uma patrulha mecanizada para
atender o Assentamento Pinheiro Velho,
localizado no Município de Carlinda–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 da destinação de recursos financeiros para aquisição de uma patrulha
mecanizada composta dos seguintes equipamentos: trator agrícola, grade niveladora, pulverizador e
plantadeira para atender o assentamento Pinheiro Velho, localizado no Município de Carlinda- MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo atender a solicitação dos Vereadores Manoel Rodrigues de Souza,
Claudemir Aparecido Berion e Joana Gregório de Lima Obuti, que requerem a aquisição de uma patrulha
mecanizada composta dos seguintes equipamentos: trator agrícola, grade niveladora, pulverizador e
plantadeira para atender o assentamento Pinheiro Velho, localizado no Município de Tangará da Serra-MT.
Os referidos implementos são necessários para fomentar as condições de desenvolvimento daquele
assentamento, bem como proporcionar melhores condições à agricultura familiar e promover o autossustento
das 108 famílias de trabalhadores rurais da região.
Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.
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