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INDICAÇÃO N.º 154/2013 

Xinguara - PA, 07 de maio de 2013. 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores,  

 

 

Nos termos regimentais desta Casa de Leis solicito a esta Mesa Diretora que, 

após a apreciação do Plenário, se aprovada, encaminhe a presente indicação ao Poder 

Executivo Municipal para que, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, 

sejam providenciadas qualificação, organização e mobilização das Associações de 

Agricultores e Agricultoras familiares dos Projetos de Assentamentos do Município de 

Xinguara, articulando parcerias com EMATER e SEBRAE, para elaboração e envio de Pré-

Projetos ao Edital INCRA/DD/DDA Nº 01/2013 Seleção Pública de Pré-Projetos de Apoio a 

Agroindustrialização e à Comercialização em Assentamentos da Reforma Agrária, cujo 

prazo se encerra em agosto de 2013. 

 

Justificativa: A iniciativa é o primeiro passo para aprimorar a 

agroindustrialização em assentamentos, apoiar a verticalização de cadeias produtivas de 

assentados da Reforma Agrária e dar ferramentas de comercialização. Os objetivos 

especificados no âmbito do Edital são: 

- Apoiar a elaboração de projetos e a implantação de empreendimentos 

coletivos agroindustriais e de comercialização da produção dos assentados da reforma 

agrária; 

- Apoiar a adequação, ampliação, recuperação e/ou modernização de 

agroindústrias da produção agropecuária e extrativista; 

- Apoiar a elaboração de projetos de adequação e regularização sanitária de 

produtos de agroindústrias de assentamentos da Reforma Agrária; 

- Apoiar a estruturação de circuitos de comercialização; 

- Viabilizar a organização e a regularização jurídica dos empreendimentos 

produtivos coletivos; e 

- Viabilizar as condições e opções de geração de trabalho e renda para os 

assentados da reforma agrária. 
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Os beneficiários do programa são as famílias de trabalhadores rurais 

assentadas em Projetos de Assentamento criados ou reconhecidos pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, regularmente cadastradas no órgão e 

organizadas em cooperativas ou associações. Os investimentos serão realizados em favor 

de cooperativas/associações de produção e/ou de comercialização. A vigência do Programa 

será de 5 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período a critério dos parceiros.Valor: 

R$ 300 milhões, sendo R$ 150 (cento e cinqüenta milhões de reais) do BNDES, R$ 20 (vinte 

milhões de reais) da Fundação e R$ 130 (cento e trinta mil reais) dos demais parceiros (BB, 

MDA, MDS, INCRA e CONAB), a serem aplicados no decorrer de 5 (cinco) anos 

(investimento anual de R$ 60 milhões de reais). Assim, pleitear tais recursos possibilitará, 

aos assentados do município, melhorias nas suas condições de trabalho e renda bem como 

ampliará suas possibilidades de fixação na zona rural.  

 

Esta é a indicação, salvo melhor juízo dos senhores vereadores. 

 

 

Cláudio Elias Marques   
           Vereador 


