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Requerimento Nº. 101/2011 
 
Ref.: Solicitação 
 
O vereador que abaixo subscreve requer que, após apreciação do plenário seja encaminhado ofício 
ao Executivo Municipal cobrando informações e prazo para implementação do Programa de 
Apoio e desenvolvimento da Produção Rural das cidades acima – documento apresentado às 
prefeituras de Goiana e Rio Novo pelos Sindicatos Rurais e Associações de Pequenos Produtores 
dos municípios. 
 
Justificativa 
 
Pela segunda vez reporto-me ao Executivo Municipal com intuito de cobrar a aplicação do 
programa em questão no âmbito do município de Rio Novo, tendo em vista que o município de 
Goiana aderiu ao mesmo, contratando um veterinário para o município.  
 
À época um documento foi apresentado às prefeituras de Rio Novo e Goiana, contendo as formas 
de parceria que seriam estabelecidas entre os Sindicatos Rurais, os Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural das duas cidades, sobretudo quanto às tarefas a serem desenvolvidas pelo 
veterinário. 
 
Hoje, mais do que nunca, Rio Novo necessita organizar a administração direcionada à área rural da 
cidade. Nosso Sindicado, Associação de Pequenos Produtores, Conselho Municipal ligados à área 
estão bem estruturados, mas necessitam de instrumentos legais para atuarem com mais eficácia no 
busca por investimentos na área e adesão de mais produtores às questões rurais. 
  
Além de acompanhar os sindicatos e as associações nas reuniões preparatórios do documento o 
vereador que ora se apresenta, agora cobra urgência, mais uma vez, devido às exigências em relação 
à comercialização de produtos e a necessidade imediata de contratação de um veterinário. 
 
Assim sendo, conto com a aprovação e apoio de todos os vereadores nesta luta, e posterior 
pronunciamento do Executivo sobre a proposta apresentada há mais de dois anos. 
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 16 de novembro de 2011. 
 
 
Eder Lima Moreira 
Vereador Proponente 
 
 
 
 
 


