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Exmo Senhor  
Júnior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

INDICAÇÃO 18/2018 

Os Vereadores abaixo signados, vêm, respeitosamente, encaminhar a esta Casa 

Legislativa, conforme o previsto no artigo 165 do Regimento Interno, INDICAÇÃO, sugerindo 

ao Poder Executivo Municipal que possibilite a realização de Capacitação aos Produtores 

Rurais que forem contemplados com recursos para a construção de estufas. 

O intuito da indicação visa disponibilizar capacitação aos produtores beneficiados, uma 

vez que, as técnicas de cultivo através de estufas são diferentes do cultivo padrão. Em razão 

desta diferenciação, muitos produtores acabam desistindo desta técnica, após alguns anos, 

pois a manutenção a ser feita, envolve técnicas muitas vezes desconhecidas pelos pequenos 

produtores, bem como por vezes não atende as expectativas criadas sobre a produção. 

Assim, tendo em vista que o município possui convênio com a EMATER, a capacitação 

se torna viável, eis que os profissionais conhecem as técnicas e o custo para a realização seria 

mínimo. Ademais, todos são sabedores da importância da Agricultura em nosso município, eis 

que 1/3 do valor adicionado advém deste setor, e, necessário se faz o investimento em 

capacitações, visando à melhoria da qualidade de produção e de vida dos produtores, que é o 

que se almeja ao aderirem ao cultivo de suas culturas com a construção de estufas. 

Nestes termos pedem deferimento. 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018. 
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