
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO Nº 45/2021 

 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES, Vereador 

que abaixo subscreve, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

com fundamento nos argumentos a seguir 

expostos, apresenta à apreciação da 

Colenda Câmara Municipal a seguinte 

indicação: 

INDICA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 

de Florestópolis, ONÍCIO DE SOUZA, que tome providências no sentido 

de garantir a emissão do CAD Pro (Cadastro de Produtores Rurais – 

CAD/PR) e da Nota de Produtor Rural à todas as famílias acampadas em 

nosso Município, nos termos da Nota técnica Conjunta nº 01/21, do Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos 

Humanos e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária(cf. Documento em 

anexo). 

Essa, que é uma conquista da luta do MST junto ao 

Ministério Público, também é uma justa homenagem póstuma ao 

companheiro Enio Pasqualin, que teve envolvimento direto nessa 

construção. 

Assim, por meio desta indicação, pede-se que o Poder 

Executivo agilize o encaminhamento em relação à emissão de novos CAD 

Pro para os agricultores e agricultoras acampados no município. Todas as 

comarcas estão orientadas a ajudar neste encaminhamento, caso seja 

necessário. 

O CAD Pro constitui documento fundamental para as 

famílias, visto que a partir delas é possível emitir Notas de Produtor, 

visando mais impostos arrecadados no município. 

Na oportunidade, manifesto agradecimento ao Deputado 

Estadual Professor Lemos pelo empenho nessa pauta, ao Ministério Público 
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Estadual, na pessoa do Doutor Olympio de Sá Sotto Maior Neto e à Luta 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. 

Certo do acatamento do presente pelos Nobres 

Vereadores, apresento protestos de elevada estima e consideração. 

Sala das Sessões, 13 de abril de 2021. 

 
Assinado no Original 

CESAR DA CRUZ RODRIGUES  
Vereador - PT 

 
 
 


