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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

A Vereadora que a este subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, ouvido o Plenário, INDICA ao Exm. Sr. Dep. Estadual Romoaldo Junior, ao 
Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Senhor Suelme 

Evangelista Fernandes, no sentido de viabilizar entendimento entre o Governo Estadual e 
a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Bandeira, município de 
Poconé-MT, para que os produtos produzidos pelas famílias residentes sejam 

comercializados na comunidade por órgãos do governo, afim de baratear custo de 
transporte e aumentar o lucro dos pequenos produtores, evitando que os produtos sejam 

vendidos atravessadores. 
 A presente indicação visa atender solicitação da Associação de Pequenos 

Produtores Rurais da mencionada Comunidade, totalmente legalizada, trabalhando em 

sistema de mutirão, dividindo a produção, o recebimento destes benefícios proporcionará 
meios para que os produtores produza na própria comunidade diminuindo custo, 
possibilitando aumentar a produção, pois servirá de estímulos para que outras famílias 

aumentem o plantio de mandioca, ajudando a manter estas famílias na comunidade. 
  

Plenário das Sessões “Josefa Gonçalves”, 20 de fevereiro de 2015. 
                             

Vereadora Edvania Martins “Diva” 

 
 

 

 


