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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo aos Excelentíssimos Senhores Deputados Federais e Senadores
representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal,
solicitando a viabilização de recursos federais a serem aplicados na aquisição de uma
plantadeira, para ser utilizada na plantação de rama de mandioca, visando atender às
necessidades dos pequenos produtores rurais do município de Douradina.
Plenário Deputado Júlio Maia, 27 de novembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(205/2019)

JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de incrementar e fortalecer o setor da atividade da agricultura, uma
importante fonte de renda dos pequenos produtores de Douradina, o Vereador José
Fernandes da Gama Medeiros, por meio da Indicação n° 040/2019 pede o nosso apoio
junto à Bancada Federal representativa do Estado de MS na viabilização de recursos
visando à aquisição de uma plantadeira, para ser utilizada na plantação de rama de
mandioca, em atendimento às necessidades dos pequenos produtores rurais.
Com o custo elevado para adquirirem equipamentos próprios e a falta de recursos do
município de Douradina para o investimento no setor, este atendimento possibilitará às
famílias de pequenos produtores melhores condições no plantio, aumentarem suas
áreas agricultáveis e, consequentemente, obterem maior produtividade e sucesso na
comercialização de seus produtos, ampliando a renda familiar e a arrecadação
estadual.
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A agropecuária merece ser lembrada em ações e investimentos de apoio constante,
por sua importância na geração de emprego e renda com a produção de alimentos.
Vale destacar que a produção familiar, além de fator redutor do êxodo rural é fonte de
recursos, contribuindo com a geração de riqueza não somente no setor, mas na própria
economia do país, sendo que o atendimento com os recursos para aquisição e a
destinação da patrulha mecanizada serão de grande relevância, notadamente para a
agricultura familiar no município de Douradina.

