
COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

1ª Reunião Extraordinária 08 de Junho de 2011 às 14:15 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Itamar Borges

Para Deliberação:
  
1-Ofício do Senhor Deputado José Zico Prado propondo a realização de uma audiência pública convidando os representantes do Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, do Banco do Brasil, membros do Conselho Estadual de Desenvolvimento da Agricultura
Familiar e lideranças dos agricultores.
 
Para ciência:
 
2 - Oficío da Câmara Municipal de Andradina solicitando a análise e a viabilidade de interceder junto aos órgãos competentes do Governo Estadual e Federal, em favor da
destinação de recursos para o Município de Andradina, vinculados à estruturação, adaptação e organização da feira livre da rua Ceará, com a construção de box pra cada
feirante.
 
3 -Requerimento da Câmara Municipal de Itapira solicitando o empenho junto à Secretaria Estadual de Agricultura para que aquele Município seja beneficiado com a
construção de duas pontes metálicas.
 
4 - Ofício da Prefeitura do Município de Jales solicitando providências para que os pequenos e médios produtores rurais daquele Município não sejam prejudicados com a
obrigatoriedade da apresentação do  "Termo de Outorga do Uso da Água" a instituições Bancárias, com a finalidade de obter financiamento de atividades agrícolas.
 
5 - Ofício da Câmara Municipal de Valinhos encaminhando cópia de Moção apelando para que o Município possa receber recursos estaduais com o objetivo de instalar
uma usina de material orgânico para beneficar os agricultores da Região Metropolitana de Campinas.
 
6 -  Ofício da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, tratando do aumento abusivo da vacina contra a febre aftosa, conclamando todas as Comissões de
Agricultura e Pecuária, ou equivalentes, de todas as unidades federativas do País, para a discussão de ações conjuntas.
 
7 - Ofício da Câmara Municipal de Monte Mor encaminhando Moção de Apelo com o objetivo de ser implantada uma usina de material orgânico, beneficiando os
agricultores da Região Metropolitana de Campinas.
 
8 - Ofício da Câmara Municipal de São João da Boa Vista solicitando manifestação favorável junto ao Governo do Estado, para que este apresente projeto de lei
estendendo a isenção de IPI para a aquisição de veículos específicos para moto táxi, que exerçam atividade no Estado de São Paulo.  




