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MOÇÃO Nº 011/2021 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o Douto 
Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
E APLAUSOS e reconhecimento aos serviços relevantes prestados pela ASSOCIAÇÃO 
DOS PRODUTORES RURAIS, INDUSTRIAIS E MORADORES – APRIMOR, nestes 
08 anos de mandato ininterruptos. 

 

Esta missão teve sua criação e fundação no inicio de 2013, 
onde concorreu e elegeu com a denominação de RENOVAÇÃO, pois era o que defendia na 
época. No decorrer destes anos de administração, com enorme esforço e no uso de recursos 
próprios, adquiriu vários maquinários e equipamentos necessários para o funcionamento da 
entidade e automaticamente diminuindo os custos para manutenção de maquinários e equi-
pamentos, tais como compressor, maquina de solda entre outros equipamentos. 

 

Além disso, também foram adquiridas: 02 máquinas para 
colheita de urucum na lavoura para beneficiamento, 01 trator de marca LS 100, Podador de 
urucum e outros equipamentos que foram quitados com 30% do custo pela Associação, pois 
não obteve auxílio do Poder Publico Municipal. Foi adquirida ainda, uma Caminhonete 
Montana com a participação dos associados na ordem de 30% e os 70% as expensas do Pro-
grama Micro Bacias. Ademais, a Associação teve papel fundamental na atuação do Projeto 
Melhor Caminho, projeto este que envolvia a agricultura municipal.  

 

Fazemos a seguir um relato sucinto dos maquinários e e-
quipamentos adquiridos pela Associação nesta administração, bem como valores expendi-
dos: 01 Lamina para terraplanagem R$ 1.200,00 – 01 Máquina de Solda R$ 600,00 – 01 
Compressor de Ar R$ 580,00 – 01 Podador de Urucum R$ 69.000,00 – 01 Trator LS100 R$ 
98.000,00 – 02 Máquinas Colhedoras de Urucum R$ 250.000,00 – 01 Caminhonete Monta-
na R$ 42.000,00, além de muitos outros tais como equipamentos para escritório. 

 

Agradecemos aos Produtores Rurais, funcionários e a Dire-
toria em geral sabedores do que somos e que a agricultura é a mola propulsora que move a 
economia do Município, Estado e da Nação. PARABENS A TODOS! 

 

Que se dê conhecimento aos representantes dos agricul-
tores em nome desta Casa de Leis. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 12 de março de 2021 
 
_____________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

     - Vereador - 
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