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

 
O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 

Casa, INDICA as Suas Excelências os Senhores Ataíl Marques do Amaral, Prefeito 
Municipal, Guido Maria da Silva Moraes (Guido do Barrerinho), Secretário Municipal 
de Desenvolvimento Agropecuário Rural e Urbano, a necessidade de formalizar 

entendimentos, unir esforços entre as partes para viabilizar patrulha mecanizada 
composta de: Trator com grade e implementos completos, definitiva para atender os 

pequenos produtores residentes no Capão de Angico, Lambari, Beija Flor, Bitencourt, 
Santa Rita, Maravilha e Nova Esperança, de maneira que atenda todos pequenos 
produtores residentes nas imediações, tendo em vista a necessidade de estruturação e  

e serviços de preparos de solos para o plantio em época certa.  
 
 Esses equipamentos possibilitará plena condição da Prefeitura 

Municipal oferecer esse serviço de gradeagem, fortalecendo assim a agricultura 
familiar e hortifrutigranjeira, bem como atender os pequenos produtores rurais no 

preparo do solo para o plantio em época certa. 
 
Desta forma, a presente indicação trará um incremento na economia 

das regiões, que também será revertido em desenvolvimento e melhoria na qualidade 
de vida da população e gerando emprego e renda, pelo que esperamos contar com a 

acolhida do Poder Executivo na destinação destes equipamentos. 
 

 Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 03 de setembro de 2018. 

 
Vereador Márcio Fernandes “Marcinho”, MDB. 

 


