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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, nos termos regimentais e após ouvido o
Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Governador
Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópias ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia-SEMAC, Engº. CARLOS ALBERTO
NEGREIROS SAID DE MENEZES, a Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da
Produção, da Indústria, do Comércio, e do Turismo, Srª. TEREZA CRISTINA CORRÊA DA
COSTA DIAS, solicitando a celebração de convênio na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), entre o Estado e o Sindicato Rural de Aquidauana, em caráter emergencial, para obras
de reforma e conservação do Parque de Exposição Manoel Antonio Paes de Barros, onde
se realizará, no período de 10 a 15 de agosto do corrente ano, a Exposição Agropecuária de
Aquidauana - EXPOAQUI, conforme pleito daquela entidade que segue cópia em anexo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 30 de junho, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXO Parque de Exposição Manoel Antonio Paes de Barros, onde se realiza
tradicionalmente e anualmente a Exposição Agropecuária de Aquidauana, ressalta-se, por
mais de 40 anos, necessita obras de reformas, especialmente no mangueiro e na arena de
apresentações.x
x
XXXXXXXXXXXXXXComo se sabe o seguimento do agronegócio, no vetor agropecuário,
é predominante e preponderante à região, e por isso a realização da EXPOAQUI se
apresenta como palco a realização de negócios e empreendimentos do setor. No entanto,
a precariedade das instalações do Parque, decorrentes do uso e do tempo de construção
podem comprometer o sucesso da referida feira agropecuária.x
x
XXXXXXXXXXXXXXAssim, cumpre ao Poder Público aliar-se aos meios produtivos a fim de
incentivar a realização de tais eventos, aparelhando-os ao modo e tempo de bem servir os
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produtores e a sociedade em geral. Daí plenamente justificado o pleito anotado, merecendo
pronto atendimento dos Órgãos citados.

