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INDICAÇÃO Nº 002/2016 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

 

    Conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Vereador 

JAIME BORSATTO, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, requerem o envio ao 

Prefeito Municipal a Indicação que a seguir é descrita: 

 

    INDICAM a implantação de Kits de Equipamentos Agrícolas para prestar 

serviços da área da agricultura em cinco regiões do Município, especificamente para preparo do solo, 

plantio, colheita e silagem. 

 

    J U S T I F I C A T I V A 
 

                                         A implantação também tem por objetivo a participação de produtores da 

própria região que dispõem de trator e disponibilidade de tempo para operar os equipamentos da 

municipalidade, mediante o pagamento pelos serviços prestados, com a coordenadoria de um 

servidor municipal, principalmente quando a Secretaria da Agricultura não puder realizar o serviço 

devido a alta demanda. 

         Sugerimos  ainda  que  o  Município  crie uma patrulha   agrícola   para   

prestar  os  demais  serviços  necessários  dentro  das  propriedades  rurais,  criando  a  possibilidade 

do  produtor  fazer  o  pagamento  com  base  no  somatório  das  operações  válidas  constantes  nas 

notas  fiscais  de  produtor,  ou  seja, a  cada  determinado  valor  extraído  em  nota  fiscal  o 

produtor rural recebe uma hora de serviços com máquinas e equipamentos da municipalidade. 

 

          Sala das Sessões, 10 de agosto de 2016. 

 

 

JAIME TALIETTI BORSATTO    DANIEL BORGES DE LIMA  

Vereador - PP      Vereador - PP 
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Vereador - PSDB        
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