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CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO - ES
RECEBEM"OS
Em,

INDICAÇÃO Nº

Á~Ü/2017.
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CAMARA MUNICIPAL DE

NSO CLÁUDIO

O Poder Legislativo Afonsoclaudense, através do Vereador LUCIVAN
1 . HEASE, infra-assinado, nos termos do §4°, do Art. 1° e Art. 192, do Regimento Interno (Resolução nº
· .., 001/2002), após dar ciência da presente proposição em Sessão Plenária através da Mesa Diretora, vem
INDICAR ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Edélio Francisco Guedes, que encaminhe à Câmara
Municipal, para apreciação e posterior deliberação plenária "Projeto de Lei", conforme minuta em anexo,
versando sobre a "Reestruturação da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e de
Desenvolvimento Econômico", visando do a contratação de técnicos agrícolas, para atender aos proprietários
rurais na propriedade, auxiliando no sistema produtivo, nutrição das plantas através de análise de solo,
detecção e controle de pragas e doenças com métodos convenciorráis e orgânicos, analisando as questões
agrícolas que proporciona impacto ambiental e também para orientar o produtor como guiar a produção
visando assim uma melhor arrecadação para o município.
A necessidade de uma legislação específica no município, nesse sentido,
torna-se indispensável em virtude do grande potencial agrícola do Município de Afonso Cláudio, e sabedores
que somos da importância na geração de emprego e renda que tal atividade desenvolve no município, venho
apresentar em forma de sugestão, a minuta de um Projeto de Reestruturação da Equipe Técnica da
Secretaria Municipal de Agricultura e de Desenvolvimento Econômico para ser indicado ao Poder Executivo.
Sendo que esse tema recentemente já foi abordado em reuniões nessa Casa de Leis na gestão atual, com a
participaÇão do Secretário Municipal de Agricultura.
Assim sendo, diante dos motivos apresentados e da real necessidade,
esperamos que o Senhor Prefeito Municipal, estude a viabilidade de acatar e atender a presente propositura.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, -é()de ~~e A1

~J~M~
LUCIVAN HEASE
Vereador
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Projeto de Reestruturação da Equipe Técnica da Secretaria
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ec.onômico
O Município de Afonso Cláudio possui uma grande extensão territorial,
possuindo

3. 785

propriedade~

agrícolas,

dentre esse total

2.442

são

rrÚriifúndio, 1209 são pequen~s. 129 média e cinco são caracterizada como
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. gr~mde. Sendo assim a principal fonte de renda do município é proveniente
da
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adricÚÍtúra familiar. Fonte:
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INCRA, dados de janeiro de 2011.
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Mk;diante' aos números apresentado acima, e com base na Lei 1.986 de 29 dd
fevereiro de 2012, (legislação em anexo), aprovada por esta casa de leis e
sancionada pelo prefeito municipal indico o projeto de reestruturação da equipe
técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

· Justificativa
Atualmente o município conta com quatro vagas de -Técnicos Agrícolas
disponíveis, mediante essa informação do portal da transparênéia, indico que
as vagas sejam preenchidas, sabemos que estamos passand'C) por um. período

d~: crise financeira, mas com r.e·estruturação da equipe técnica

os agricultores

o trabalho de assistência técnica

rural dentro da

pÔderã() ser melhor assistido.

àgrlclilJura· familiar é fundamental para apoiar e· orientar·- os' produtores;

prki:ii'ü'~~ndo:

o seu

desenvolvimento,

reduzindo

custo

de produção

e

aÚmentando a·produtividade agrícola. Assim em curto prazo. a arrecadação dd
município tende a aumentar.
Nos últimos anos os agricultores do município de Afonso CláUdio tem perdido
apoio, pois o INCAPER reduziu os atendimentos pois está trabalhando através
de ,Chamada Pública e

atende pouco mais de 200 produtores. E a equipe

técnica do município conta com três técnicos efetivo (sendo as últimas
contratações de técnicos nos anos de 1989 e 1990) . e partÊ{ dessa equipe
encontra-se em outras atividade,

um engenheiro agrônomc>

tempo com a secretaria de Meio Ambiente .
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quê:

divide seu

Metodologia

A :equipe técnica deverá realizar atendimento em associações de produtores e
nâs propriedades orientando quanto ao manejo de cultivo e guia _da produção
·_

agropecuária.
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p~ojetos

A equipe técnica deverá estar preparada para desenvolver

para a

agricultura convencional e orgânica, promover a diversificação de culturas
(fr:uticultura,

criaçõ~s

de anim_ais de pequeno porte etc.), auxiliando o produtor

rural a buscar novas fontes de rendas dentro da propriedade. E no que trata de
cqryier<?ialização o técnico responsável pela região que atende, deverá reunir a
demanda de compra de insumo junto a outras regiões. (ex.: a compra de adubo
deverá 'ser realizada em conjunto, baseada no resultado analítico do solo)!
assim haverá redução de custo e o produtor poderá investir mais recurso na
atividade agrícola, facilitando assim a permanência no meio rural. O técnico
responsável pela região poderá auxiliar na confec9ão de hortas orgânicas nas
escolas auxiliando os professores em temas que citam a agràpecuaria regional,

v~lorizando assim a Educação do Campo, a Segurança Alir)ie'ntar e- ci meio
Ambiente.
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Conclusão
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A .agricultura do Município cje Afonso Cláudio carece qe ,·apoio técnico
..
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e5rp~ciali1'.ado, :.sendo assim, mediante as necessidades ~ observando que o

m_un_ic!plo
possui
um
concurso em vigência homologado
em,-- jli!Q_ho
de 2016,
.• _;,! - ------- "-. . '
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..
- c:>qde f~J:-_aplic_ado prova para a técnicos e engenheiro. A sel~ção__,_para as. tais
cqntrataç_õe~

foram realizadas e está prevista na forma çia)eL Desta forma

indico esse projeto ao poder executivo.
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