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INDICAÇÃO Nº 003/2022 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 

Senhor Presidente, apresento-me a V. Exa., nos termos do art. 99 

do Regimento Interno do Poder Legislativo e do art. 35, II da Lei Orgânica do 

Município, a presente Indicação, a ser encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal, ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, para que o Chefe do Poder 

Executivo Municipal viabilize a implantação de um programa de incentivo à produção 

agropecuária no município de Glorinha, visando a instalação de sistemas de produção 

integrados ou individual de porte comercial, nas áreas da avicultura, suinocultura, 

ovinocultura e produção de leite, podendo ser utilizado como exemplo a Lei Municipal 

nº 2.605/2021 do município de Progresso/RS que segue anexa à presente proposição 

legislativa. 

Além disso, a fim de incentivar a produção agropecuária, também 

se faz necessário analisar a possibilidade de o município adquirir um secador de milho 

para disponibilizar em um local que atenda os agricultores de forma coletiva ou algum 

estímulo que viabilize a compra de secadores individuais para serem alocados 

diretamente nas propriedades agrícolas. 

Também é indispensável que o município altere a legislação 

vigente de incentivo à agroindústria e aos produtores rurais, visando aprimorar o 

programa Troca-Troca de Sementes, a fim de viabilizar produção de grãos e/ou 

silagem para agricultores familiares, bem como adotar medidas que possibilitem maior 

envolvimento da EMATER na intermediação da operacionalização do programa. 

Por fim, é imprescindível que os agricultores/produtores rurais 

beneficiários da lei de incentivo estejam amparados por um médico veterinário e um 

zootecnista quando necessitarem de suporte junto à Inspetoria do município.  

Espero, assim, que os nobres Vereadores aprovem a presente 

Indicação, que ora apresento nesta Casa Legislativa. 

Glorinha (RS), 22 julho de 2022. 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas 


