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INDICAÇÃO N° 	12q  /2018. 

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa que, seja encaminhado expediente ao Governo do Estado do 

Acre, através da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar - 

SEAPROF providenciem 01 (um) trator agrícola visando atender o Polo Agroflorestal 

do município de Rodrigues Alves. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

22 de Agosto de 2018. 

Deputad ourival Marq%ies 

Partido dos Trabalhadores -JPT/Acre 
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JUSTIFICATIVA 

A agricultura no Brasil é e sempre foi uma das principais bases da economia 

do país, desde a colonização até os dias de hoje. A agricultura brasileira sempre 

enfrentou diversos desafios, Cerca de 60% dos alimentos consumidos pela 

população brasileira são produzidos por agricultores familiares. 

A indicação apresentada vem atender ao pedido dos produtores que residem 

no Polo Agroflorestal de Rodrigues Alves, Localizado na BR 364, Km 28, sentido 

Cruzeiro do Sul! Vila sta Rosa, Ramal da Tucandeira, Km 07. O trator agrícola é uma 
máquina de importância singular na produção agropecuária, está presente em 

praticamente todas as fases do processo produtivo. O processo agrícola se deve 

principalmente a evolução mecânica, pois o uso das mesmas auxilia o trabalho 

tornando-o mais rápido e pratico. 

Com isso solicito que seja encaminhada a SEAPROF do município de 

Rodrigues Alves, 01 (um) trator agrícola, para auxiliar os produtores na celeridade da 

produção agrícola. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

22 de agosto de 2018. 

Deputa 
42C -t 

Lourival Mardues 
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