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INDICAÇÃO 28/2019 

 Os vereadores abaixo subscritos vêm encaminhar a esta Casa Legislativa, 

conforme previsto no artigo 165 do Regimento Interno desta casa, INDICAÇÃO, ao Poder 

Executivo Municipal, para que avalie a possibilidade de concessão bolsas de estudo ou 

auxílio estudantil, através da Secretaria Municipal de Agricultura, aos jovens felizenses 

matriculados em instituições de Ensino Médio, que possuem curso técnico profissionalizante 

na área agrícola.  

O intuito da presente Indicação vem na direção de diminuir o êxodo rural registrado 

nas últimas décadas em nossa cidade, possibilitando uma forma de incentivo aos jovens do 

meio rural, visando a sua profissionalização e, consequentemente, abrindo novas 

probabilidades de manutenção destes na área rural, visando a sucessão familiar, neste 

importante meio de fornecimento de alimentos a toda a população. 

Sabe-se que diversos municípios já adotam este método de incentivo, dada a 

importância deste setor para as receitas do município, a citar que em nossa cidade 

representa mais de 1/3 de toda arrecadação. A concessão desta forma de incentivo 

certamente traz grandes contrapartidas aos municípios, como permanência no meio rural, 

ampliação da renda familiar, maior arrecadação municipal, profissionalização dos trabalhos 

e manutenção das comunidades interioranas com a permanecia dos jovens no meio rural. 

 Diante do exposto, acreditamos que a Indicação atende aos anseios da nossa 

população rural, que tem na agricultura o seu sustento e que o faz com amor, porém que 

necessita de um olhar especial da Municipalidade para se manter e prosperar. 

Nestes termos, pedimos deferimento. 

 Feliz, 04 de novembro de 2019. 

 

 

Rafael Auler     Junior Freiberger 

Vereador do MDB    Vereador PSD 


