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produoao de produtos, agregando-lhes valor, aumentando a renda e gerando empregos no 
campo. 

Propoe„ainda, o oferecimento de financiamentos para empreendedores micro e 
pepuenos produtores rurais, pequenos agricultores e produtores familiares, para capital 
de giro e para investimentos fixos, como forma de viabilizar iniciativas e elevar a 
piodulividade dos empreendimentos apoiados, atraves de incentivo ao financiamento fixo 
associado a capacidade tecnico-gerencial do empreendedor, de forma a minimizar o risco 
do negocio e possibilitar seu crescimento. 

Cria-se, assim, uma oportunidade para abertura de novo mercado de emprego e 
renda para a populaqao, principalmente nos municipios dependentes do setor agricola que 
tern a sazonalidade como uma de suas preocupaqoes e incentiva a multiplicidade de aqoes 
decorrentes da agricultura. 

Considerando que no municipio de Parauapebas tern a agricultura famikiar como 
um fomentador de atividade economica, nada mais justo que incentivar setores produtivos 
do campo, o que justifica plenamente a instituiqao de um convenio do programa Banco do 
Povo e a Secretaria de Produoao Rural. 

Os programas do Banco do Povo de Parauapebas sao programas de fomento e 
incentivo ao desenvolvimento economico e social do municipio. E uma forma encontrada 
pelo municipio de incentivar o desenvolvimento economico e social da populaqao de baixa 
renda, ou pue se encontra na informalidade, proporcionando recursos para financiamento 
a projetos e/ou As atividades produtivas exploradas por pequenos e microempreendedores 
nos municipios de Parauapebas. 

Nesse sentido, vale lembrar, que atualmente os pequenos produtores rurais tern 
procurado diversificar suas atividades elaborando produtos semi-industrializados com 
material extraido de suas plantaqoes, como por exemplo. 
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Considerando o interesse do municipio acima qualificado em colaborar com a 
secrel.aria no cumprimento das acoes de sua competencia, proporcionando, assim, ganho 
cm eficacia na implantaqao de um convenio. 

Considerando os problemas economicos e sociais de consideravel parcela da 
populaqao economicamente ativa; considerando, finalmente, a necessidade da articulaqao 
de acoes no sentido de fornecer capacitaQao e especialmente financiamentos, por meio do 
chamado microcredito, aos empreendimentos formais ou nao que satisfacam as condicoes 
de acesso, e que levo aos meus pares essa proposta para ser aprovada e encaminhada ao 
executivo municipal. 

Parauapebas 19 de agosto de 2019 

Elias Ferrerra de Almeida Filho 
Vereador do PSB 
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