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Senhor Presidente: 

 

Os Vereadores que este subscrevem, requerem a Vossa Excelência 

na forma regimental, e depois de ouvido o douto plenário, e se aprovado que esta Casa 

encaminhe Moção de Apoio à Liderança da Bancada Gaúcha na Câmara de Deputados e 

à Bancada Gaúcha no Senado, visando a alteração de orçamento da União para o Plano 

Safra 2021/2022, a fim de contemplar as demandas das políticas e programas de 

agricultura familiar, do município de Osório, assim como no Estado do Rio Grande do Sul 

como um todo. 

   Considerando os últimos acontecimentos para os agricultores(as) e 

pecuaristas familiares no Rio Grande do Sul, que ainda vêm sofrendo impactos financeiros 

de duas severas estiagens e há um ano somando perdas com a pandemia, o setor vivencia 

uma situação difícil. Apesar de os meios de comunicação divulgarem informações 

referentes a safra recorde e sobre a valorização no preço dos produtos agrícolas, a 

realidade nas propriedades é diferente. O aumento no custo de produção nos últimos 

meses fragilizou o ganho real sobre a atividade. 

   Verificando toda a situação, solicitamos que dialogue junto com os 

parlamentares para que seja reposto o valor retirado do orçamento para as políticas e os 

programas da agricultura familiar quando da aprovação da LOA 2021. A retirada de 

orçamento impacta diretamente nas ações de desenvolvimento e estruturação da 

agricultura e da pecuária familiar. 

Ainda, solicita que tome conhecimento da pauta da FETAG-RS e dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais para o Plano Safra 2021/2022, pois é através da 

publicação do Plano Safra que a agricultura e a pecuária familiar terão a possibilidade de 

reforçar a esperança e acreditar que existem representantes do povo que ainda acreditam 

na força dos homens e mulheres do campo. 
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Juntos, as entidades e os(as) representantes do povo, podemos 

contribuir com os agricultores e os pecuaristas familiares, pois são os responsáveis pela 

produção dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. Pedimos sua atenção e 

empenho para que possa atuar nas demandas apresentadas acima, para acalentar e dar 

esperança às famílias que dedicam suas vidas ao cultivo na terra. 

 

Sala das Sessões em, 15 de abril de 2021. 

 
 
 

Ed da Silva Moraes 
Vereador da Bancada do MDB 

 
 
 

Charlon Diego Müller 
Vereador da Bancada do MDB 

 

Eduardo Pellegrini 
Vereador da Bancada do MDB 

 

 
 

João Pereira 
Vereador da Bancada do MDB 

 

 
 

Miguel Calderon 
Vereador da Bancada do PP 

 
 

Vagner Gonçalves 
Vereador da Bancada do PDT 

 

 
Ricardo Bolzan 

Vereador da Bancada do PDT 

 
 
 

Maicon do Prado 
Vereadora da Bancada do PDT 

 

 
 

Luis Carlos Aliardi 
Vereador da Bancada do PDT 
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RESUMO DAS DEMANDAS: 
 
1. FINANCIAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS 
 
1.1 Redução da taxa de Juros e do Pronaf de 2,5 % a.a. para 2% a.a. e de 4% a.a. para 

3% a.a.; 

1.2 Recurso para a equalização de pelo menos R$ 18 bilhões em créditos de investimento 

para o Pronaf Mais Alimentos; 

1.3 Corrigir de R$ 165 mil para R$ 200 mil o teto de financiamento para o Programa Mais 

Alimentos; 

1.4 Corrigir o teto do financiamento do Pronaf Habitação Rural dos atuais R$ 50 mil para 

R$ 100 mil; 

1.5 Incluir pecuária de leite no MCR 10-1-39 f)para permitir o financiamento de veículos 

utilitários de carga na atividade, para o transporte de insumos, equipamentos e materiais e 

da própria produção; 

1.6 Implementação efetiva da politica nacional de agroecologia, com a criação de um Pronaf 

Custeio Agroecologia, com a taxa de juros de 1,0%a.a., prazo de reembolso de até 24 

meses e obrigatoriedade de acompanhamento assistido da assistência técnica como 

dispõe hoje; 

 

2. ENQUADRAMENTO DO AGRICULTOR FAMILIAR 

 
2.1 Correção no limite de renda para o enquadramento dos agricultores familiares na DAP 

de R$ 415 mil para R$ 600 mil e rebate de 30% da renda bruta para enquadramento dos 

produtores de leite; 

2.2 Adequar o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) para que atenda o MCR 10-02-h), 

mantendo a aplicação do rebate de até R$10 mil sobre a renda de fora do estabelecimento 

 

3. COMERCIALIZAÇÃO 
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3.1 Correção do limite de comercialização no PNAE e PAA por DAP de R$ 20 mil para R$ 

40 mil e fortalecimento dos recursos disponíveis; 

 

4. PROGRAMA TERRA BRASIL 

4.1 Publicação de resolução CMN para a alteração da Resolução 4.632/18 onde dispõe 

sobre o risco da linha de crédito PNCF Empreendedor (Terra Brasil). Alterar de risco 

bancário para risco União e atualizar o limite de financiamento de R$ 158 mil para R$ 250 

mil por beneficiário; 

 

5. PROTEÇÃO A PRODUÇÃO 

5.1 Manutenção e fortalecimento do Proagro Mais, adequando o programa para atender 

especificidades de culturas permanentes como o citrus, a uva, a banana e de culturas 

anuais como as hortaliças; 

5.2 Criação de um programa federal de irrigação e reservação de água, com simplificação 

do licenciamento ambiental, crédito de investimento com condições diferenciadas, 

requisitos de manejo adequado do solo e assistência técnica para a agricultura familiar; 

 

6. PRECIFICAÇÃO DO ÓLEO DIESEL PARA A AGRICULTURA 

6.1 Redução de impostos e criação de forma alternativa de precificação para óleo diesel 

utilizado na agricultura; 

 

7. SERVIÇOS AMBIENTAIS 

7.1 Estruturação e implementação do pagamento por serviços ambientais realizado pelos 

agricultores familiares. 
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