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PROPOSIÇÃO Nº 084/2021 
 
Proposição escrita, apresentada pelo Vereador JOÂO FRANCISCO 

FEIJÓ/MDB na Sessão do dia 05 de agosto de 2021. 

Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental, para 

que se oficie ao EXECUTIVO MUNICIPAL o seguinte: 

 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

 
Espaço do produtor rural de Barra do Ribeiro - Ampliação do espaço de atendimento ao 
produtor rural para melhor atender as demandas do contribuinte, sindicatos da categoria e 
outros órgãos afins, podendo oferecer um atendimento reservado conforme a necessidade, 
bem como reunir representações acima mencionadas para tratar das atividades e serviços 
prestados ao produtor rural. Certamente vai melhorar o atendimento prestado de forma 
coletiva e individual. Também é necessário a aquisição de moveis pois os mesmos não estão 
em condições de uso, comprometendo a integridade dos documentos e talões. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

      Diante do exposto, é justo e necessário que tenhamos uma repartição que tenha o 
acolhimento merecido ao nosso produtor rural, que dará condições de atendimento mais 
qualificado para esta importante parcela de contribuintes. 
             É essencial que esse projeto prospere, o que evidenciará o reconhecimento para o 
contribuinte que representa a zona rural do município de Barra do Ribeiro, com sua 
representatividade econômica comprovada através do índice de retorno apurados por esse 
setor. 
             Essa administração é reconhecida por valorizar a zona rural, em especial tudo que 
diz respeito ao produtor, atendendo demandas como estradas, pontes, saúde e entre outras 
necessidades. Soma-se ao trabalho já realizado por essa gestão nos demais prédios 
públicos que estão já foram e estão sendo restaurados. 
              Por fim, o contribuinte produtor rural é merecedor de um espaço adequado, com 
acolhimento para suas demandas coletivas, individuais e assuntos particulares, chegou a 
vez do Setor de ICMS ser ampliado, o que dará para essa administração o mérito de 
reconhecer de todas as formas o contribuinte da zona rural física, jurídica e agricultura 
familiar, como já mencionado a gestão está realizando melhorias, esse projeto será o maior 
complemento e vem de encontro a valorização dessa categoria,  sem dúvidas,  será um 
marco de extrema relevância  em um município que tem vocação Agropecuária. 

 
 

 
JOÃO FRANCISCO FEIJÓ/MDB 

Vereador Proponente 
Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 
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