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INDICO AO EXECUTIVO MUNICIPAL NA PESSOA DO 

EXCELENTfSSIMO SENHOR PREFEITO, DARCI 
JOSE LERMEN, QUE FA/A UM ESTUDO DE 

VIABILIDADE TBC NINA PRO CACAU E 

DESENVOI VIMENTO DO AUMENTO DA 

PRO DUTIVIDADE DE ESPECIES EXOTICAS E 

NATlVAS, NO MUNICIPIO E POSSA FABER 0 
PLANTIO DE PELO MENOS 500 HECTARES EM 

LREAS DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR. 

A Camara Municipal de Vereadores na sua funqao de assessoramento e eu, 
membro desta casa, no exercicio regular do mandato a mim conferido, com fundamento 
do Regimento 
ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentissimo Senhor Prefeito, 
Pro 
desenvolvimento do aumento da Produtividade de especies exoticas e 
nativas, no municapio e poses faser o Plantio de yelo xnenos 500 hectares em areas 
de fomento a agricultura familiar. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos componentes da biodiversidade amazonica sao as frutas nativas, com 
grande aceitaqao para consumo in natui'a ou dos seus variados produtos. Utilizar-se 
dessas especies tanto em condiqoes de ocorrencia natural como cultivadas, em beneficio 
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das comunidades locais e regionais e tao importante quanto o desenvolvimento do seu 
cultivo em bases sustentaveis, com agregaçao de valores, originando a geraçao de 
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empregos, de renda, de serviços e de outras facilidades de cunho social, economico e 

Estado do Para Iidera a economia da fruticultura na regiao Norte, apresentando o 

ambiental .. 

maior pelcentual de quantidade de frutas exoticas e nativas produzidas na regiao. 
Abacate, Abacaxi, Açai, Banana, Cacau (amendoas), Castanha, caju, Castanha-do-Brasil, 

Um dos desafios para o desenvolvimento da fruticultura na regiao e o aumento da 

da alimentaçao da maioria da populaçao de Norte a Sul do pais, como a banana, laranja, 

Entre as frutas nativas, o Açai (Euterpe oleracea Mart.) lidera na regiao, sendo o maior 
produtor o Estado do Para. 0 cupuaçu (Theobroma grandiflorum (%illd, ex Spreng.) 
(Schum.), tambem compoe o grupo de frutas nativas mais comercializadas na Regiao Norte 

0 cacaueiro e uma planta nativa da Amazonia, com seu centro de origem 
localizado no Peru e Colombia nas encostas da cordilheira andina. No Brasil, o cacaueiro 
cacao) se encontra vegetando naturalmente compondo uma parcela 
significativa do revestimento florestal amazonico. No estado do Para e somente a partir 
da decada de 60, com o inicio dos trabalhos da CEPLAC na regiao e lnais precisamente 
no decorrer do ano de 1976, com o advento do Plano de Diretrizes para a Expansao da 
Cacau cultura Nacional, e que a atividade cacau-eira iria receber um impulso razoavel e 
começar a se constituir em uma forte possibilidade de retorno economico quando 
cultivada de maneira racional. 

Diante desse fato, a boa logica induz as seguintes reflexoes. Porque nao investir 
num "Programa" genuinamente voltado ao crescimento e a consolidaçao do cacau 
fundado nas suas vantagens competitivas? Aceitando a 
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Coco. 

produtividade tanto de especies exoticas como nativas. Para as frutas que fazem parte 
limao e maracuja, apenas como exemplo. 

4irlegie-em p@hotma0.eem



ESTADQ DO PARA 

PODER LEGISLATIVO 

CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABIIIETE DO VEREADOR ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA PILHO 

premissa que o paradigma da sustentabilidade. Porque nao aproveitar a sinalizaçao do 

mercado que aponta para uma escassez do produto cacau e, com isso, uma tendencia 

altista de preqosP E, finalmente, considerando a premissa de que a cacau cultura e uma 

das atividades mais intensivas em mao-de-obra do agronegocio brasileiro, porque nao 
intensificar a geraqao de ocupaqao produtiva e renda, a partir do cultivo do cacaueiro de 
forma racional e tecnificada. 

ao executivo que implante um 
programa de plantio de 500 (quinhentos hectares), de cacau em areas de fomento a 

Produqiko Rural. 
E evidente, da necessidade premente de dirigir politicas publicas a verticalizaçao 

da produqao dentro do territorio de Parauapebas atraves da atraqao de investidores a 

valor ao produto, gerar empregos e renda, 
consolidando, dessa maneira, a cadeia produtiva em toda sua plenitude. 

gerar emprego e 
renda em drea rural, encorq/a a cidadania por sua inclusao a cagoes de goaerno, 
nossos pares que aproeem essa indhcaqao. 

Parauapebas 19 de novembro de 2019. 
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