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Senhor Presidente
Demais Vereadores.

Os Vereadores que êsta subscrevem, peÉencentes à Bancada
do PROGRESSISTA, requerem, depois de ouvido o Plenário, na forma rêgimêntal,
encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, da seguinte sugestão de relevante interesse
público:

lndicamos ao Podêr Executivo Municipal, que através
do sêtor competêntê estudê a possibilidade de realizar um estudo e posteriormentê
implemêÍtaÍ a nÍvel municipal um projêto paÍa ajudar aos produtores rurais que tiveram e
estãetêndó perdas consideráveis com a longa êstiagem que está asgolando o município,
a região e o estado, bem como estude a po$ibilidade de fomentar a economia das
empresas do município que igualmente estão tendo perdas consideráveis neste momento
tâo diÍícil que estamos passando em função da pandemia do Corona vírus.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que a economia do nosso município é
essencialmente agrícola, sendo a agropecuária a nossa maior indústria;

Considerando que estamos passando por uma estiagem
prolongada, a qualjá perdura desde novembro de 2019, pois não tivemos mais chuvas regulares
desde aquela época, o que acabou causando perdas enormes na cultura do milho e do soja, e
na produção de leite que diretamente depende do clima a fim de que tenhamos pastagens e
silagem de qualidade para a alimentação dos bovinos;

Considerando que muitas propriedades rurais do nosso
munrcípio estão com falta de água para dessedentaçáo animal;

Considerando que há muitos produtorês rurais que não
possuem nenhuma outra fonte de renda sem ser a produçáo de grâos, â qual teve perdas

enormes;
Considerando que precisamos com urgência implementar uma

proposta de ajuda aos nossos produtores rurais a fim de amenizar os prejuízos que tiveram e

ainda estão tendo com a estiagem e atualmente com a pandemia;

Considerando que é necessário também se buscar caminhos
ê alternativas para Íazer com que a economia local de nossas empresas voltem a funcionar em
virtude da pandemia, sendo que somos sabedores que isto provocou perdas consideráveis na
nossa economia e que ainda poderá causar mais perdas;

Considerando que é fundamental buscarmos soluções para
que não tenhamos mais perdas econômicas e sociais, pois a engrenagem da nossa economia
precisa voltar a girar;

Considerando que o município tem dois Conselhos, ou seja, o

Conselho de Desenvolvimento Econômico e o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário que
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muito podem contribuir para que possamos buscar soluções e alternativas que possam ajudar
os nossos produtores e empresários.

para a aprovação da presente ,"ol,"TJiÍ1" 
o" todo o exposto' solicito o apoio dos Nobres Pares

SALA DAS SESSOES, aos 28 de abrit de 2020.
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Bancada Progressista

--l;í/n/.*, fu//o,,/*.*
Verl- Christiane Cariíe Jost Hartmann
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