ESTADO DA PARAÍBA

m

&

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
Casa Manoel Fernandes da Silva

Plenário Antônio da Costa

REQUERIMENTO N" 14, DE 1® DE JULHO DE 2021
Autoria: Vereador Yuri Veríssimo de Souza
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Senhor Vereadores,
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Trago ao conhecimento dos Nobres Vereadores o REQUERIMENTO de

minha autoria, nos termos do art. 87, IV, alínea 'd', para que, após ouvir o Plenário,
seja solicitado ao Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal que seja feita aquisição
de mais uma máquina enslladeira, para fazer ração para animais.
Em atenção ao art. 12, XXI,§ 1° da Lei Orgânica Municipal, solicitar

encaminhamento de resposta a esta Casa Legislativa, no prazo de 15 (quinze) dias,
referente a propositura encaminhada.

Nesses termos.
Pede Deferimento,

Montadas, 1® de julho de 2021.

YURI VERÍSSIMO DE SOU;

\^reador
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JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores.

É de conhecimento comum como a máquina ensiiadeira doada pelo
prefeito Jonas de Souza vem contribuindo no auxílio aos pequenos pecuaristas do
município, visto que o equipamento é usado para triturar a massa verde descartada

de culturas como o milho e o sorgo, reaproveitando esse material como alimento para
os animais. Também não podemos perder de vista que, na época seca. há uma
grande carência de alimento para os animais e a ensiiadeira serve para isso.
Dessa forma se faz importante atender com celeridade um maior número

de sitiantes, sendo importante a aquisição de mais equipamentos.
Certo de contar com o apoio dos nobres vereadores, na certeza de

contar também com a atenção a essa propositura por parte do Poder Executivo,
agradeço desde já a atenção dos amigos.

Montadas, 1° de julho de 2021.

YURI VERÍSSIMO DE SOUtA

\ Vereador
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