
MOÇÃO Nº 003/2019                       Cruzeiro do Sul, 25 de novembro de 2019


	Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno desta Casa, propõe a seguinte:

MOÇÃO DE APOIO À EMATER/ASCAR
	
	Diante da constituição de um grupo de trabalho pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul visando analisar a situação jurídica da EMATER-RS/ASCAR , a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul propõe a discussão sobre a referida pauta, elencando algumas considerações:
	Considerando que a Assistência Técnica e a Extensão Rural realizada pela EMATER/RS-ASCAR tem papel fundamental na situação financeira, ambiental e social do Estado do RS, que necessita de novas receitas para enfrentar a sua crise financeira, de preservação ambiental, com a implementação e manutenção de projetos sustentáveis e de ações sociais visando a melhoria e qualidade de vida da população do Estado do RS.
Considerando a importância estratégica visando a implementação de políticas públicas nas comunidades rurais do Estado, com um público assistido em 2018 superior a 230 mil.
Considerando e respeitando o trabalho dos profissionais qualificados, que ao longo de 64 anos se dedicaram e se dedicam em prol do desenvolvimento econômico, ambiental e social das famílias assistidas, suas organizações, assim como, com a disponibilização de alimentos saudáveis para os consumidores, que por consequência agregam e geram receitas e economia para o Estado do Rio Grande do Sul. 

Considerando que a EMATER presta um trabalho de suma importância ao nosso Município, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, se empenhando e dando o auxílio devido aos agricultores.
Todo esse trabalho realizado pela EMATER-RS/ASCAR traz repercussões positivas, tanto para as famílias atendidas como para o Estado e Municípios, algumas dessas repercussões podem ser observadas de forma direta, como o crédito rural gerado através de projetos feitos pela instituição que superaram 1,3 bilhões de reais no ano de 2018.
Diante disso, conclui-se que a manutenção e o fortalecimento da EMATER-RS/ASCAR são fundamentais para a sociedade gaúcha e principalmente para o nosso Município. Dessa forma, esta Câmara Municipal manifesta apoio à manutenção e fortalecimento da EMATER-RS/ASCAR.
Certos de estar ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos
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