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INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 

JOSÉ LERMEN, QUE FAÇA UM ESTUDO DE 

VIABILIDADE TECNICA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

GALPÕES PARA A CRIAÇÃO DE GALINHAS EM 

ÁREAS DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR. 

A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoramento e eu, membro 
desta casa, no exercício regular do mandato a mim conferido, com fundamento no Art. 

44, Inciso II da Lei Orgânica do Município e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, 
INDICO ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito, Darci José 
Lermen, ouvido o plenário, que faça um estudo de viabilidade técnica para a 

construção de galpões para a criação de galinhas em áreas de fomento à agricultura 

familiar. 

JUSTIFICATIVA 

Durante toda história do Brasil, sempre existiu uma avicultura tradicional e 
familiar, conhecida popularmente como produção de frango "caipira". Em geral, as 
propriedades produziam carne e ovos para consumo próprio, comercializando os 
excedentes quando possível. 

No início do século passado surgiram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
as primeiras tentativas visando melhorar tecnologicamente a atividade. Profissionais 
liberais desenvolveram a avicultura aperfeiçoando as raças parar criar linhagens de penas 
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bonitas destinadas aos concursos promovidos em todo o país. Estes avicultores tentavam 
acompanhar as inovações introduzidas, sobretudo nos Estados Unidos e na Inglaterra. A 
integração, modelo largamente utilizado em todo o país, surgiu em Santa Catarina, no 
início dos anos 1960. Antes desta época, em São Paulo, a atividade era desenvolvida de 
forma independente, na qual os granjeiros adquiriam os insumos no mercado, 
engordavam as aves e vendiam-nas para um frigorífico abatê-las. 

A atividade de produção de carne de frango foi se consolidando. Empresas que já 
tinham negócios na produção de suínos ou em cereais apostaram também na 
comercialização de carnes de frango. Elas foram impulsionadas pela oferta de créditos 
para investimentos de longo prazo associado, inicialmente, à utilização de tecnologias 
importadas, no que se refere à genética, e às técnicas ambientais, sanitárias e nutricionais 
de abate e processamento. Saindo da posição de quase inexistência, no início dos anos 
1960, a avicultura de corte no Brasil cresceu fortemente em decorrência dos avanços 
tecnológicos que levaram à redução da conversão alimentar, mortalidade e da idade de 

abate. 
A importância dada hoje à avicultura deve-se a necessidade crescente da produção 

de alimentos, sendo este um dos fatores básicos do desenvolvimento verificado 
mundialmente. 

A carne e os ovos são considerados pelos nutricionistas como o alimento ideal, pois 
é de baixo valor calórico, apresenta pouca gordura e é uma excelente fonte proteica, e isso 
explica porque grande parte da produção de cereais atualmente é transformada em carne, 
leite e ovos. O ovo é o alimento mais completo da natureza, pois possui todas as vitaminas, 
minerais e aminoácidos que irão constituir o ser vivo. 

No Brasil, a avicultura é importante para a economia, pois desenvolveram em torno 
dela várias outras indústrias, como os frigoríficos, fábricas de rações, laboratórios para a 
produção de vacinas, antibióticos, indústrias de equipamentos para granjas, etc., além de 
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empregar profissionais de várias áreas, dentre eles engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários, administradores e outros mais. 

A avicultura é de extrema importância para o modelo fundiário do nosso município, 
pois é uma alternativa de renda ao agricultor familiar, fixando o homem ao campo, 
preservando a agricultura familiar e consequente diminuição do êxodo rural. 

Dentro da avicultura, pode-se explorar de várias maneiras, como: a produção de 
ovos com galinhas poedeiras; produção de carne, com partes do peito, coxa e sobrecoxa, 
com criação em curto prazo como o frango americano; e a exploração de galinha caipira, 
onde é a mais valorizada pela sua tradição de uma carne mais saborosa. 

A criação de galinha caipira, nos últimos anos, vem surgindo no mercado como um 
negócio que passou a ser reconhecido como avicultura alternativa. A sua meta é obter 
uma ave mais rústica e saudável, não dependente de remédios, que viva na maior parte 
de tempo ao ar livre, exercitando-se, o que permite uma maior queima de gordura de 
carcaça, conferindo à carne uma textura toda especial, além disso, as aves poderão ciscar 
e pastar, e o verde ingerido, além da luz direta do sol também ajudarão a conferir à pele 
da ave uma coloração mais diferenciada. Boa de carne e se possível de ovos também, fruto 
de um manejo que combina o lado bom da tradição caipira com rigor sanitário e 
planejamento. 

Com o compêndio justificado, indicamos ao executivo a instalação de 18 galpões 
na área rural de fomento a agricultores familiar, para a criação de galinha que é favorável 
ao agricultor familiar, pois hoje em dia, possibilita uma expectativa de renda e sustento 
para sua família. Um investimento simples e de fácil manejo. As galinhas melhoradas, 
galinhas rústicas. Um ponto de equilíbrio entre o passado e o futuro, entre rusticidade e 
produtividade. A velha galinha chamada vulgarmente de pé duro ou pé sujo dos terreiros 
cedeu lugar à nova raça e viabilizou uma forma alternativa de criação também conhecida 
como avicultura alternativa. O frango alternativo, melhorado mediante cruzamento de 
várias raças e com características rústicas, pode ser considerada hoje a melhor opção para 
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pequenos produtores cansados de insistir na galinha caipira de fundo de quintal, 
economicamente inviável por ser pouco produtiva, ou ainda sem condições de montar um 
plantel de frangos industriais. 

Na certeza de que a CONSTRUÇÃO de galpões em área rural de fomento à 
agricultura familiar no município vai gerar emprego e renda, encoraja a cidadania 
por sua inclusão a ações de governo, é que ousamos pedir aos nossos pares que 
aprovem essa indicação. 

Parauapebas 19 de novembro de 2019. 

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO. 

VEREADOR PSB. 
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