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Exma. Senhora,
Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Estrela Velha - RS.

REQUERIMENTO N º 02/2017

Deoclécio Ravanello, Vereador em exercício na Câmara Municipal de Estrela Velha, pela
Bancada do PT, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências solicitar, com a aprovação
do Plenário, a parceria com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Sicredi
Estrela Velha, para a realização do Encontro de Jovens Rurais, a realizar-se no dia 28 de agosto de
2017, às dezenove horas no Salão Comunitário São Sebastião de Rincão da Estrela com o Tema “A
Juventude e Atitude no Meio Rural”.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Estrela Velha, em 03 de agosto de 2017.

Deoclécio Ravanello
Requerente

Justificativa:
No dia 12 de agosto comemoramos o dia Internacional da Juventude, e notamos em
nosso município como na maioria dos municípios brasileiros que hoje, com muito mais destaque do
que em momentos anteriores, a migração do campo para cidade atinge principalmente a população
dos jovens, especialmente em regiões onde há o predomínio da agricultura familiar.
Neste sentido observa-se a necessidade de mobilizar os jovens do meio rural com o propósito
de conscientizar a importância da permanência dos mesmos no campo estimulando-os a refletir que o
meio rural oferece grandes oportunidades de crescimento pessoal e profissional.
De acordo com dados fornecidos pela Emater e Ajurev, a Associação de Jovens Rurais de
Estrela Velha foi fundada em 22 de setembro de 1998 e normatizada por lei no ano de 2002. No ano
de 2005 a Ajurev era composta por 10 juventudes, já no ano de 2010 reduziu para sete juventudes e
hoje a Ajurev conta com a participação de apenas 05 juventudes, entre elas Vila Nova, Medianeira,
Passo da Areia, União Católica e Glória de Itaúba. Estes dados são reflexos da redução dos jovens
em nosso município e da participação nas atividades aqui promovidas.
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Assim, procurei uma parceria com o Sicredi para realizar no dia 28 de agosto um encontro dos
jovens rurais e debater temas relevantes como: sucessão familiar; o papel do jovem na agricultura; o
êxodo rural e a necessidade de inovação rural; a importância do associativismo e cooperativismo; e o
jovem como protagonista para o desenvolvimento das atividades no meio rural.

Deoclécio Ravanello
Vereador
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