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Senhores Vereadores 

O vereador supracitado com assento nesta casa de Leis vem com o devido respeito e 

na forma regimental requerer e propor: 

Vem apresentar a Vossa Excelência e desta colenda casa de leis, a proposição: 

O Requerimento 	 (X) Indicação 	( ) Moção 	O Projeto e: 

Solicita junto ao Executivo que através da Secretaria de Agricultura crie um programa 

voltado a piscicultura e a implantação da feira do peixe vivo para atender os pequenos e 
médios produtores do Município. 

JUSTIFICATIVA 

Vendo a necessidade em oferecer uma renda a mais para os nossos produtores 
permanecerem em suas propriedades, vejo a piscicultura uma renda alternativa aonde com o 
sistema convencional os agricultores poderão produzir o seu próprio alimento para o sustento 
da família (carne do peixe) e o peixe restante produzido, os produtores com uma organização 
poderão ser comercializados vivos, em rodízios semanalmente e em feiras concentradas na 
quaresma (Semana Santa) na cidade e em pesque pague da região, assim, unindo o homem 
do campo com a cidade, garantindo renda para produtores e peixe fresco e de alta qualidade 
para os munícipes. 

Vejo a necessidade da secretaria da agricultura formular junto com os agricultores 
interessados a implantação deste programa e da feira livre do peixe vivo e dar suporte técnico 
e veterinário para escolha e quantidade das espécies nos viveiros e planejamento entre 
produção e consumo, dando apoio com hora máquina para a abertura e reabertura de açudes, 
equipamentos para a retirada dos peixes dos açudes (redes para arrastões e tanques redes), 
equipamentos para transporte e armazenagem como reservatórios e equipamentos de oxigênio 
que deverá ser entregue em beneficio a associação dos produtores de peixes de Marquinho. 
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