DFO00074 - Página 1 de 1

Protocolo:

02478/2011

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

11/08/2011
____/____/_______
___________________

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, e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da
Produção, da Indústria e do Turismo, Srª. TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS,
solicitando medidas visando a viabililidade de celebração de convênio entre o Estado e a
Colônia de Pescadores MS-Z-7, com sede em Aquidauana, tendo de objeto a alocação e
transferência de recursos na ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reias), com a finalidade de
aplicação em obras de reforma da sede daquela entidade, construção de sala de informática
e aquisição de equipamentos e computadores, conforme disserta o pleito que segue cópia
em anexo. x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 08 de agosto, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXO pleito encaminhado pela Colônia de Pescadores MS-Z-7, com sede
em Aquidauana, há de ser considerado visando seu atendimento, eis que se sustenta
ante visível necessidades dos reclamos e, bem assim, pelos relevantes serviços que a
entidade presta aos pescadores e seus familiares e, de modo geral à comunidade da região,
porquanto, há décadas se apresenta em destacada atuação em prol dos associados.x
XXXXXXXXXXXXXXEm face à expansão de seu quadro associativo e de crescente demanda
de pescados é que surge a necessidade de incremento da produção, vindo agregar qualidade
e valores ao pescado. No entanto, isso somente é possível mediante ampliação de estruturas
e modernização de equipamentos, os quais são vetores imprescindíveis ao desenvolvimento
sustentável da entidade e do seguimento de pescados. x
x

