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REQUERIMENTO Nº 012/2018

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS





 DANIEL BORGES DE LIMA, vereador PP, e demais Vereadores abaixo assinados, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica e Regimento Interno lhes confere, vem respeitosamente expor e requerer o que segue:

O município de Arvorezinha é essencialmente agrícola, motivo pelo qual essa Casa Legislativa proporciona uma atenção muito redobrada tanto é que desvinculou a Secretaria da Agricultura  da Secretaria de Obras, assim como a Secretaria da Agricultura deve concentrar esforços no desenvolvimento agrícola. 
Considerando o acima exposto, cabe lembrar que a COOPERFAT (Cooperativa de Fruticultores do Alto Taquari) passa por dificuldades de toda ordem, uma delas qual seja é o pagamento de energia elétrica.
Considerando que desempenha função importante no senário da agricultura como protagonista do chamado Feirão do Hortifrúti que objetiva comercializar excedente da produção da subsistência e despertar o interesse em produzir frutos e hortaliças.  
Assim Requer que o Poder Executivo Municipal elabore Projeto de Lei objetivando custear as despesas com energia elétrica pelo período de um (01) ano, desta forma estará contribuindo com uma Cooperativa que trabalha no desenvolvimento de segmentos da agricultura de nosso município.	 
			      Nestes termos,

			      Pede deferimento.

			      Sala das Sessões, 13 abril de 2018.
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