ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 020/2017
Autor(a): Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: Solicita aquisição de mais 3 (três) veículos uma caçamba, uma
pá carregadeira e um caminhão-pipa, completando assim conjunto de
máquinas do Kit do desenvolvimento agrário.

Sra. Presidente,
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo enviar as propostas de
adesão a segunda etapa do PAC2 que contempla os municípios com mais 3(três)
veículos que completa o Kit do desenvolvimento agrário em nossa cidade AreiaPB.
JUSTIFICAÇÃO:
Esta etapa do PAC2 procura dar continuidade ao processo de aquisição de
equipamentos destinados aos municípios abaixo de 50.000.00 habitantes, que
enfrentam os problemas decorrentes da seca. Além da retroescavadeira e da
motoniveladora os municípios que enviarem a proposta de adesão para a segunda
etapa, contarão ainda com um caminhão caçamba, uma pá carregadeira, e um
caminhão pipa este conjunto de maquinas forma o Kit de equipamentos anunciado
pela presidenta Dilma Rousseff no inicio do ano. Esta ação faz parte do esforço
do Governo Federal para melhorar a infraestrutura agrária dos municípios onde a
produção e essencialmente proveniente da agricultura familiar. Com estes
5(cinco) veículos a inteira disposição do município de Areia, teremos a
oportunidade de melhorar nossas estradas vicinais e consequentemente, facilitar o
escoamento dos bens agrícolas. Além disso, as máquinas ainda podem auxiliar na
terraplanagem, construção de viveiros de peixes, limpeza de açudes, obras de
passagens molhadas, barreiros, cisternas, valas e fossas.
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Espero contar com a sensibilidade dos colegas neste pleito como também
do Senhor Prefeito.

Sala das Sessões em 16 de janeiro de 2017.
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Vereador
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