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SENHOR PRESIDENTE: 
 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Exelência, nos termos regimentais, após 
ouvido o douto Plenário, esta Casa Legislativa encaminhe ao Executivo Municipal e a Secretaria de Meio 
AmbiORGANIZAente Agricultura e Pecuária o pedido de informação referente a ORGANIZAÇÃO E AÇÕES 
ATRAVÉS DO PROGRAMA PORTEIRA PRA DENTRO. 

 
JUSTIFICATIVA: 

                 
A Secretaria de Agricultura e Pecuária sempre se destacou pelos bons serviços prestados aos 

agricultores epecuaristas de nosso município, contando com um quadro de funcionários comprometido e 
capacitados, e uma frota invejável com: 01 (uma) caminhonete Transit, 04 (quatro) retros escavadeiras, 01 
(uma) patrola, 02 (dois) caminhões caçamba, 02 (dois) caminhões carroceria, 06 (seis) tratores agrícolas 
com seus implementos trazendo tranquilidade e confiança ao produtor rural.  

Portanto este Vereador, exercendo o papel de fiscalizador do Poder Executivo Municipal e 
zelando pela valorização do homem do campo e apoiando o produtor rural de nossa comunidade, 
encaminha a Vossa Senhoria pedido de informação referente aos serviços realizados pelo programa 
Porteira Pra Dentro. Sabemos que no mês de abril iniciam os trabalhos de preparação de solo para plantio 
de nossas culturas e manutenção de acessos a propriedades rurais para escoamento da produção,  

Assim solicita as seguintes informações: 
 

1. Estratégia e/ou plano de ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e 
Pecuária em relação ao Programa Porteira Pra Dentro. 

2. A Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pecuária esta organizada com seu maquinário, 
por exemplo: retros, patrola, caminhões e tratores, com seus implementos para atender as demandas? 

3. Os funcionários estão inseridos na estratégia e/ou plano de ação? 
4. A Secretaria irá priorizar o pequeno produtor rural ou irá atender as necessidades de todos 

produtores rurais, tendo em vista a capacidade de execução desta secretaria?    
5. A Secretaria possui saibro para atendimento das propriedades rurais? 
6. A Secretaria esta disponibilizando caminhões para o agricultor ser beneficiado com 

transporte de insumos? 
7. Devido à pandemia, qual ação a secretaria esta implantando para ajudar o nosso produtor 

rural, principalmente para a comercialização de seus produtos?   
 

Sala de Sessões em 08 de março de 2021. 
 
 

Vereador Ricardo Bolzan 
Bancada do PDT 

 
 
 
 


