
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PLANO DE TRABALHO (PT - 1/5)
1 DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente
Prefeitura Municipal de iretama
Endereço
Rua Oscar Gauer Khunn. n° 174.

onta Banco*
orrente*

7364-4 Banco do Brasil
Responsável
AFÍFI EL BITAR SAAB

l/Órgão
Expedidor
3.800.020-9
SSPPR
Endereço
FAZENDA CACHOEIRA - AGUA DA ANTA

76.950.008/00001-74

Cidade
ré ta ma

UF
PR

CEP
87.280-000

DDD - Telefone
443573-1668

Esfera Administrativa
Municipal

Agência"

4744-9

Cargo

PREFEITA

Praça de Pagamento*

Iretama
CPF
026599909-05

Função

Chefe do Executivo Municipal

37.280-000
2 OUTROS PARTICIPES

Nome CPF ou CNPJ

Endereço

Esfera Administrativa

CEP

3 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Programa
Modernização da Sericicultura no Estado do Paraná - Patrulhas Sericícolas. Início;

Término:

Duração
Data da publicação no DIOE
12 meses a partir da data da

publicação no DIOE
dentíficação do Objeto:
mplantação de n° 01 "Patrulha(s) Sericícola(s)" equipada(s) com: 01 trator 65 cv; 01 carreta; 01 roçadeira; 01 corrente de ferroAOI

distribuidor de calcário, 01 subsolador, 02 máquinas de tirar casulo, à associação de sericicultores familiares, que os utilizarão dV for
comunitária, proporcionando a otimização da mão de obra disponível e o incremento da produtividade e renda.



Justificativa da Proposíçãc

Diversas ações e programas vem sendo apoiados peio 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 rocadeiras, serras de poda, e o mais recente com a realização de análises de solo e distribuição de caicário para todos
os produtores do Estado, além dos programas, ainda apoia os Encontros Estaduais dos Sericicultores.

Aumento da produção total de casulos verdes do município passará de 36.300 kg para 41.770 kg. A produtividade dos produtores
beneficiários do projetos aumentará de a 597 kg/ha por ano para, 687 kg/ha ano. Assim os produtores beneficiários terão sua renda
económica aumentada de R$8.358,00 por há/ano para R$9.618,00 por há/ano o qua! proporcionará melhoria da renda e na qualidade
de vida do agricultor e sua família.

De acordo com os relatos das ultimas reuniões da Câmara Técnica do Complexo da Seda pelos profissionais da Fiação de Seda Bratac
SÁ, 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, FEASPAR, 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.

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 importantaxQmo fonte
de empregos e renda no meio rural, possibilitando a fixação do homem no campo, através da mecanização da aíividade, pnncipàfrneníe
para agricultores familiares, com uma produção limpa, em que o Paraná se destaca como o maior produtor do Paia e a melhor
qualidade de seda do mundo. __^__

of



PT - 2/5

4 METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R$ 1,00)

Entidade: Prefeitura Municipal de Iretama UF PR

Código
da Meta
Natureza
Despesa

1 Trator 65 CV
Carretas

Corrente de Ferro

Descrição

Roçadeira Hidráulica

Distribuidor de Calcário
Subsolador
Máquina de Tirar Casulo

Hora Técnica dos Técnicos envolvidos
sendo: 01 Medico Veterinário e 01 Técnico
Agrícola.

Localização

Município: Iretama
Bairros: Santa Luzia,

Água do Tangará,
Galdino, Explanado,
Assentamento Jorge

Amado e Água da
Baliza.

Município: Iretama
Rua Oscar Gauer

Khunn, n°174
Secretaria Municipal

da Agricultura

Duração

Início

Data da
publicação
no DIOE

Data da
publicação

no DiOE

Término

12 meses
a partir da

data da
publicação
no DIOE

12 meses
a partir da
data da

publicação
no DIOE

Indicador
Físico

Unid
ade

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

Horas

Quant.

R$ 70.000.00

R$ 1.500,00

100

Custo

Unitário

R$ 5.000,00
R$ 5.000,00

R$103.000,00

R$ 8.000,00
R$3.500,00
R$ 10.000.00

R$
5.150,00

Total

R$
5.150,00

TOTAL 108.150,00

5 CAPACIDADE INSTALADA ( refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto)
O município dispõe de toda estrutura administrativa para a realização das aquisições de acordo com a legislação vigente, assim como disponibilizará
(01 técnico e 01 Médico Veterinário ) para acompanhamento dos produtores e monitoramento do correio uso dos equipamentos e máquinas.
Também dispõe de local adequado para guarda e manutenção dos equipamentos se necessário.

PT-3/5 Entidade: Prefeitura Municipal de Iretama UF: PR

6 BENEFICIÁRIOS (famílias, pessoas ou instituições )

Especificação

Sericicultores familiares

TOTAL

Quantidade

Díretos
42

42

Indiretos Total
42

42



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

-1° Será realizado um levantamento prévio pelos técnicos do Emater, em parceria com os técnicos da empresa de fiação de sedaj
Secretaria Municipal da Agricultura e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, para seleção da associação de sericicultores
prioritária para recebimento da "patrulha sericícola";
-2° Após levantamento dos locais prioritários deste apoio, serão estabelecidas a parceria com a prefeitura municipal, que ficaj
responsável 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
om os sericicultores arcará com os demais custos para o pleno funcionamento do objeto, tais como: transporte entre propriedades
;anutenção, combustível, treinamento do uso adequado dos equipamentos e máquinas, mão de obra, entre outros.

•4° Os técnicos do Emater local, auxiliado pelos técnicos da empresa de fiação de seda, cadastrarão a associação de sericicultores
eneficiários (nome completo. CPF. localidade, e assinatura) e emitir documento com estes dados para comprovação da associação
eneficiada. anteriormente ao repasse do recurso:
5° Os técnicos do Emater, acompanharão o funcionamento e operacionalização da "patrulha sericícola" dando orientação para o
tendimento dos objetivos, e ao final coleíar 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, â
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 pela Câmara Técnica do Complexo Seda do
Paraná;
-8° Os produtores beneficiários terão como contrapartida o valor equivalente a R$11.988,00, referente a no mínimo 180 horas
máquinas por ano, para a realização de tratos culturais em 60 hectares de Amora. Para o cálculo foi considerado o valor de
R$66,60/hora-máquina (Fonte: Informativo COCARI - n°287);
-9° Poderão ser acrescidos novos sericicuiíores á associação beneficiada 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
demais membros que já compõem a associação. A entrada de novos sericicultores poderá ocorrer através de votação ppr~~cnaioria de
votos na associação contemplada, e, em casos extraordinários, decididos em reunião pela Câmara Técnica do Complexo §eda\:

-Fortalecer à associação de sericicultores já existentes;
-Incentivar ações comunitárias e a criação de novas associações de sericícultores; -*>£&



-Facilitar e racionalizar o uso da mão de obra na atividade sericícola;
-A forma de avaliação de desempenho no cumprimento das metas será feita através de parâmetros de produtividade de casulos verdes
por hectare ano, sendo de 597 kg/há ano para 687 kg/há ano, da produção atual de 36.300 kg. ano para 41.770 kg ano e aumento de
Inúmeros de produtores de 42 para 50 produtores.
T-4/5 Entidade: Prefeitura Municipal de Iretama UF: PR

B CRONOGRAMADE DESEMBOLSO (R$ 1,00)-ANO: 2013
Meta

Participante
PARCELAS MENSAIS Total

IV Vi Vil VIII IX XI XII
Proponente 5.150,00 5.150,00

SEAB 103.000,00 103.000,00
Total 108.150,00 108.150,00

9 PLANO DE APLICAÇÃO
Natureza da Despesa Participação

Código Especificação Proponente SEAB Total
Custeio 5.150,00 R$5.150,00

Investimento R$ 103.000,00 R$ 103.000,00
Tota R$108.150,00

PT-5/5 Entidade; Prefeitura Municipal de Iretama UF:

10 DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

PR

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à sericicultura (criação do bicho da seda) e está
ompatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de equipamentos
reío Programa de Modernização da Sericicultura no Estado do Paraná - Patrulhas Sericícolas.
Nome:
-argo:

sj° Registro Conselho de Classe
.ocal:

Data:

FREDERICO HIGOR WESTPHAL IV
ENGENHEIRO AGRÓNOMO
112.904/D
IRETAMA

Assinatura"
11 DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e de
Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexíste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesoure
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:

AFIFELBITARSAAB

Chefe do Executivo Municipal
IRETAMA ç^t^r^é^

Q/ Assinatura



12 PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÉNIO)

ÊA/1

Nome:
Cargo:
CPF:

fW fcx O ^—\o Ricardo Barbosa Rissardo

Chefe do Núcleo Regional da SEAB
270.600.552-15

Local: Campo Mourão
Data:
Nome:
Cargo:
CPF.:
Locai:
Data:

Paulo Alessandro Agostini
Fiscal do Convénio
943.876.309-06
Campo Mourão

( c>C/
Assinatura

^^^=-
Assinatura

13 APROVAÇÃO DASEAB ~~!
Nome:
Cargo:
Local:
Data:

Norberto Anacleto Oríigara
Secretário de Estado
Curitiba - PR l^^CY^

Assinatura / l


