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INDICA AO GOVERNADOR DO ESTADO, COM
CÓPIA AO SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL,
A NECESSIDADE DE AUMENTAR O NÚMERO
DE  PESSOAL  TÉCNICO  PARA  ATENDER  A
DEMANDA MUNICIPALISTA NA SECRETARIA
DE  ESTADO DE  AGRICULTURA FAMILIAR  E
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.

     Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Governador do Estado, com cópia ao
Secretário-chefe da Casa Civil, da necessidade de viabilizar o aumento dos profissionais técnicos da
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários que dão suporte aos municípios
interioranos do Estado ou, ainda, elaborar parceria técnica com o INDEA e EMPAER para análises e
assistências ao pequeno produtor.
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JUSTIFICATIVA

     Recentemente, recebemos em meu gabinete inúmeras reclamações de pequenos produtores acerca da
falta de assistência da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários e, daí, externamos
a justa reivindicação ao nobre Governador do Estado para que, analisando o pleito, dispense um maior
número de pessoal técnico para dar suporte a esta “falha” naquela pasta.

 

     Ainda, sugerimos que o Governo do Estado faça uma parceria técnica entre INDEA, EMPAER e SEAF
para agilizar e qualificar as ações destinadas aos municípios do Estado.

 

     Nesse contexto, a Agricultura Familiar se destaca por desenvolver culturas variadas e que, apesar da
pequena escala, distinguem-se por sua qualidade e por sua característica altamente distribuída. Sua
dispersão geográfica a aproxima dos consumidores, privilegiando, principalmente, as comunidades mais
distantes das grandes cidades e, por consequência, dos grandes centros de distribuição.

 

     Assim, caracterizada por pequenas propriedades, o número de beneficiados com os resultados
financeiros também é um diferencial, o que possibilita a geração de renda em regiões distantes de centros
industrializados, oferecendo alternativa, inclusive, para fixação do homem no campo.

 

 

     Ora, é evidente que a Secretaria de Agricultura Familiar é uma importante pasta para o ramo produtivo,
ainda mais quando tratamos de um Estado de ampla produção, nos mais variados segmentos. Desta forma,
é imprescindível que o executivo olhe com mais carinho para a pasta e acolha a presente indicação,
otimizando a agricultura familiar e o pequeno produtor que será o maior beneficiado.

 

     Diante de todo o exposto e certo de ser o melhor caminho para fomentar a agricultura familiar, submeto a
presente matéria a aprecição dos nobres colegas parlamentares e, ainda, rogo aos indicados o acolhimento
da presente matéria por entendermos ser o melhor caminho para melhorar a prestação dos serviços.
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