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PLANO DE TRABALHO (PT - 1/5)

1 DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPÕLIS

CNPJ

75.798.355/0001-77

Endereço
Praça Caramuru n° 150, Bairro - Centro.

Cidade UF CEP DDD - Telefone

Indianopolis PR 87235-000 (44) 3674-1108

Conta Banco* Agência*
Corrente*

17.252-9 001 B. Brasil 0975-X RONDON

Responsável

Paulo Cezar Rizzato Martins

Cl/Órgão Expedidor Cargo

4.894.899-5 SSP PR Chefe do Poder Executivo

Esfera Administrativa

MUNICIPAL

Praça de Pagamento*

Rondon

CPF

796 849 399 49

Função

PREFEITO

Endereço CEP

Avenida Xavante, 211 - Bairro - Centro - Indianopolis - Pr CEP 87235-000 87235-000

2 OUTROS PARTICIPES

Nome CPFouCNPJ

Endereço

Esfera Administrativa

CEP

3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Duração
Título do Programa

Modernização da Sericicultura no Estado do Paraná Início: Após a publicação no Diário
Oficial do Estado

Término: 24 meses após a data de a
publicação do Diário Oficial do

Estado
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Implantação de uma Patrulha Sericícola equipada com: 01 trator65 cv; 01 carreta; 01 roçadeira
01 corrente de ferro, 01 distribuidor de calcário, 01 subsolador, 02 máquinas de tirar casulo, à
grupos de sericicultores familiares, que os utilizarão de forma comunitária, proporcionando a
otimização da mão de obra disponível e o incremento da produtividade e renda.

Justificativa da Proposição:

Identificação do Objeto:

Diversas ações e programas vêm sendo apoiados pelo Estado, buscando incentivar a
atividade, seja através da condução de reuniões deliberativas na Câmara Técnica do Complexo
Seda, ou na coordenação e execução de programas de apoio, como os já ocorridos de
distribuição de roçadeiras, serras de poda, e o mais recente com a realização de análises de solo
e distribuição de calcário para todos os produtores do Estado, além dos programas, ainda apoia
os Encontros Estaduais dos Sericicultores.

De acordo com os relatos das ultimas reuniões da Câmara Técnica do Complexo da Seda
pelos profissionais da Fiação de Seda Bratac S.A., o cenário atual é otimista para o mercado da
seda, sendo que a demanda está bem superior à produção, ou seja, está faltando produção de
casulos verdes para atender novos contratos.

Também merece destaque o trabalho realizado pelas Universidades, IAPAR, EMATER, SEAB,
BRATAC, Prefeituras, que de forma participativa e integrada vêm promovendo avanços no setor
e buscando alternativas para as dificuldades encontradas.

No entanto, não são poucas as dificuldades que a cadeia produtiva vem passando, a se
destacar:

• Queda significativa da produção de casulos verdes no Estado em função da diminuição
no número de produtores, ocasionada por diversos fatores associados;

• Problemas com deriva de agrotóxicos utilizados em outras culturas de maneira ilegal e
irresponsável, com riscos inclusive para a saúde pública;

• Dificuldade de acesso ao crédito em algumas localidades e para equipamentos
específicos da sericicultura;

• Preconceito por parte de técnicos da esfera privada e pública, que por falta de
conhecimento e envolvimento, muitas vezes prestam um desserviço à atividade,
colocando barreiras infundadas que comprometem o desenvolvimento da sericicultura em
algumas regiões.

Por ser a sericicultura uma atividade economicamente viável, socialmente justa e
ambientalmente correta e permitir a utilização intensa de mão de obra familiar proporcionando
uma renda mensal por um período de 7 a 9 meses contribuindo para a melhoria da renda das
famílias rurais e para a permanência do homem no campo, diminuindo o êxodo rural, leva o
município de Indtanópolis a manter uma política de incentivos para o setor, estando atento às
Darcerias possíveis e pronto a receber os recursos disponíveis. Os 37 produtores do município
cultivam uma área de 64,20 há de amoreira, que produziram 39.593,6 kg de casulo verde, sendo
responsáveis na safra 2012/2013 pela inclusão no mercado local de Indianópolis de R$
516.131,78. Esses produtores estão em fase de organização de uma Associação dos
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Sericicultores de Indianópolis.

Neste contexto, evidencia-se a importância da atividade, o momento promissor e a extrema
necessidade de apoio pelo Estado, para auxiliar na resolução de injustiças e das dificuldades
apontadas, buscando fortalecer esta cadeia produtiva tão importante como fonte de empregos e
renda no meio rural, possibilitando a fixação do homem no campo, através da mecanização da
atividade, principalmente para agricultores familiares, com uma produção limpa, em que o Paraná
se destaca como o maior produtor do País e a melhor qualidade de seda do mundo.

PT - 2/5

Código da Meta

Natureza

Despeso

1

2

Entidade PREFEITURA MUNICIPAL INDIANOPOLIS

Descrição

Aquisição, distribuição e
monitoramento de uso
das máquinas e
equipamentos das
"Patrulhas Sericícolas"

Contrapartida da
Prefeitura (Hora
Técnica de mecânico /
lubrificantes de
manutenção)

Localização

Município
de

Indianópolis

Município
de

Indianópolis

Duração

Início

Após a
publica cã

o no
Diário

Oficial do
Estado

Após a
publicaçã

o no
Diário

Oficial do
Estado

Término

24 meses
após a data de
a publicação

do Diário
Oficial do
Estado

24 meses
após a data de
a publicação

do Diário
Oficial do
Estado

UF PR

Indicador Físico

Unida
de

Un

Quant.

1 (conforme
tabela l)

TOTAL

(R$)

Unitário

R$

103.000,00

R$

5.150,00

108.150,00

PT-3/5 Entidade:

6 BENEFICIÁRIOS (

Meta

1

PREFEITURA MUNICIPAL INDIANOPOLIS UF: PR

famílias , pessoas ou instituições )

Especificação

Sericicultores familiares

TOTAL (sem repetição)

Quantidade

Diretos

37

37

tndiretos

164

164

Total

201

201
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7 METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
Meta Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.

1 1° Será realizado um levantamento prévio pelos técnicos do EMATER, em parceria com os
técnicos da empresa de fiação de seda e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
para seleção dos grupos de sericicultores prioritários para recebimento das "patrulhas
sericícolas".

2° Após levantamento dos locais prioritários deste apoio, serão estabelecidas as parcerias
com as respectivas prefeituras municipais, que ficarão responsáveis pela aquisição, guarda
e manutenção destes equipamentos, bem como, fazer a gestão da sua utilização nas
propriedades dos sericicultores beneficiários.

3° A SEAB disponibilizará os recursos necessários para aquisição das máquinas e
equipamentos; a prefeitura municipal em parceria com os sericicultores arcará com os
demais custos para o pleno funcionamento do objeto, tais como: transporte entre
Dropriedades, manutenção, combustível, treinamento do uso adequado dos equipamentos
e máquinas, mão de obra, entre outros.

4° Os técnicos do EMATER local, auxiliados pelos técnicos da empresa de fiação de seda
deverão cadastrar os grupos de sericicultores beneficiários (nome completo. CPF
ocalidade, e assinatura) e emitir documento com estes dados para comprovação dos
grupos beneficiados, anteriormente ao repasse do recurso:

5° Os técnicos do EMATER, acompanharão o funcionamento e operacionalizacão das
'patrulhas sericícolas" dando orientação para o atendimento dos objetivos, e ao fina
coletar assinatura em Termo de Recebimento, com as devidas quantidades e
especificações dos equipamentos e máquinas ora disponibilizados.

6° Será estabelecido um termo de responsabilidades (elaborado pelo proponente) entre a
Prefeitura e os sericicultores beneficiários, para o uso adequado dos equipamentos e
máquinas, assim como garantindo igualdade de direitos a todos os sericicultores na
utilização do benefício;

7° Em caso de constatada divergências no uso da "patrulha sericícola" ou outro grupo e/ou
associação com maiores necessidades, à mesma poderá ser realocada, privilegiando o
atendimento do maior número de sericicultores e que não possuam condições de aquisição
dos equipamentos citados; esta realocação deverá ser comunicada e aprovada pel
Câmara Técnica do Complexo Seda do Paraná.

8° Poderão ser acrescidos novos sericicultores ao grupo beneficiado pela patrulha, desde
que apresente o mesmo perfil, esteja de acordo com os termos de responsabilidade, seja
possível a viabilização dos equipamentos a novos integrantes sem prejudicar os demaií
membros que já compõem ao grupo. A entrada de novos sericicultores poderá ocorre
através de votação por maioria de votos no grupo contemplado, e, em caso;
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extraordinários, decididos em reunião pela Câmara Técnica do Complexo Seda.

Metas:

Implantar e fortalecer a associação de sericicultores municipal (em fase de implantação);

Incentivar ações comunitárias e a criação de novas associações de sericicultores;

Facilitar e racionalizar o uso da mão de obra na atividade sericícola.

/>r- 4/s Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL INDIANOPOLIS UF:

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)- ANO: 2012/2013

Meta Participante

Proponente

SEAB

Total

PARCELAS MENSAIS

l II III IV V VI VII VIII IX

5.150,00

103.000,00

108.150,00

X XI

PR

Total

5.150,00

103.000,00

108.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DEINDIANOPO
Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000

Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: assessoria@índianopolis.pr.gov.br

INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

PT - 5/5

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL INDIANÓPOLIS UF: PR

Código

Total

Especificação

Custeio

Investimento

Proponente

(Contrapartida)

5.150,00

5.150,00

SEAB

R$103.000,00

R$ 103.000,00

Total

R$108.150,00

R$108.150,00

9 PLANO DE APLICAÇÃO

10 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da
lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano
de Trabalho.

Nome:

Cargo:

Local:

Data:

Paulo Cezar Rizzato Martins

Chefe do Poder Executivo

INDIANÓPOLIS - PARANÁ

22/05/2013
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11 PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

A criação do bicho-da-seda, introduzida no Paraná em 1969, tornou-se em poucos anos uma

das principais alternativas para a diversificação das pequenas propriedades rurais. Isto porque o nosso

estado oferece boas condições de clima e solo que são favoráveis para o cultivo da amoreira e criação

do bicho-da-seda (sericicultura). Permite utilização intensa de mão de obra familiar e se diferencia da

maioria das outras atividades pela renda mensal que proporciona aos sericicultores, pelo período de 7

a 9 meses por ano.

Em função disto, a sericicultura é uma atividade economicamente viável, socialmente justa e

ambientalmente correta contribuindo para a melhoria da renda das famílias rurais e para a

permanência do homem no campo, diminuindo o êxodo rural.

O município de Indianópolis já respondeu por uma parcela significativa na sericicultura estadual.

Parcela esta hoje reduzida em função da escassez de mão de obra. Mesmo assim, o município ainda

concentra número considerável de famílias que possuem a atividade da sericicultura em suas

propriedades. Tem predominância na atividade o pequeno produtor com sua família, fato que leva o

município de Indianópolis a manter uma política de incentivos para o setor. Os produtores estão em

fase final de organização de uma associação municipal.

Levando em consideração todo exposto, ou seja, em suma, que todos protagonistas da

Agricultura Paranaense tem realizado ações no sentido de promover o desenvolvimento através da

sericicultura, também, que o próprio município proponente vem realizando esforços neste sentido,

levando em consideração o Interesse Público, bem como o objeto do convénio obedece aos preceitos

da eficiência, eficácia e efetividade, manifesto-me FAVORAVELMENTE ao pleito solicitado (celebração

do convénio).

Nome: FRANCISCO CASCARDO NETO

Cargo:

Local:

Data:

CHEFIA DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

CÍANORTE-PARANÁ

Assinatura

12 APROVAÇÃO DA SEAB
Nome: Norberto Anacleto Ortigara

argo: Secretário de Estado

Local:

Data:

Curitiba - PR


