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Exmº. Srº. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

 
O Vereador que a este subscreve, nos termos do Regimento 

Interno da Casa, ouvindo o Plenário, INDICA ao Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, Senhor Meraldo de Figueiredo Sá, a necessidade 
de disponibilizar caminhões e caminhonetes para possibilitar aos pequenos produtores 

rurais – Agricultura Familiar dos municípios da baixada Cuiabana, meios para 
transportar a sua produção para serem comercializado no Centro de Abastecimento 
localizado no município de Várzea Grande – MT. 

 
A razão desta indicação deve-se ao fato de que a secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar tinham disponibilizado 04 caminhões para 

atender os pequenos produtores no transporte da sua produção até ao Centro de 
Abastecimento. Recentemente 03 caminhões foram recolhidos pela secretaria o que 

impossibilitando o transporte da produção, uma vez que um caminhão não é suficiente 
para atender os produtores e para arcarem com o custo do frete praticamente ficam sem 
lucro na comercialização da produção, pelo o que esperamos contar com a 

disponibilização de mais um caminhão e uma caminhote para atender a demanda de 
maneira satisfatória.  

  

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 06 de dezembro de 
2013. 

 
Vereador Jorge Getúlio do PT 

 

 


