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OFÍCIO Nº. 002/2020 
 
 

Miraselva, 22 de janeiro de 2020. 
 
 
Excelentíssima Senhora Deputada: 

 

 

Cumprimentando-a cordialmente, dirigimo-nos para requerer a Vossa Excelência que 

empenhe esforços, por meio de emendas parlamentares ou junto aos órgãos competentes, como a 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, em prol de recursos no valor de R$ 100 mil, 

para a aquisição de bosques aos sericicultores que desenvolvem essa cultura em Miraselva. 

Informamos que nossa cidade abriga vários criadores do bicho-da-seda, cidadãos 

dependentes da remuneração obtida com essa atividade para o sustento da família ou complemento 

de renda, mas que estão com dificuldades para manter a produção, pois são todos proprietários de 

pequenas áreas de terra e não dispõem de recursos financeiros para executar a referida compra.  

Conforme declaração assinada pelo presidente da Associação de Criadores de Bicho-da-Seda 

de Miraselva e Municípios Vizinhos, sr. José Martins de Oliveira, os bosques utilizados pelos 

sericultores encontram-se degradados, devido ao longo tempo de uso, e necessitam ser substituídos, 

urgentemente. Ademais, o valor para a aquisição de cada unidade varia na faixa de R$ 85, quantia 

muito elevada para que possam arcar, de forma individual. 

Cabe ressaltar que, segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), o Brasil, em 2016, 

produziu 2,8 mil toneladas de casulos de bicho-da-seda, ficando em quinto lugar na produção 

mundial, e o Estado do Paraná é o líder na produção nacional.  

Deste modo, além da possibilidade de maior geração de renda, principalmente em âmbito 

local, a substituição dos bosques destes produtores melhorará toda a cadeia produtiva responsável 

pela matéria-prima da seda, bem como proporcionará que tal atividade continue em execução em 

nossa cidade, permitindo que pequenos produtores mantenham seus trabalhos no campo.  
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Comunicados ainda que segue em anexo ao presente ofício a declaração da Associação de 

Criadores de Bicho-da-Seda de Miraselva e Municípios Vizinhos e uma tabela com informações sobre 

os sericicultores de nossa cidade, lista que apresenta os nomes e seus respectivos endereços, 

quantidade de bosques de contatos telefônicos. 

Desde já agradecemos a receptividade e nos colocamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. Sendo o que nos apresenta para oportunidade, aproveitamos para renovar os 

protestos de estima e consideração. 

 
 
 
 
 

 
___________________________ 

ÉLVIO TONIN 
VEREADOR 

 
 
 

___________________________ 
PEDRO TOLOVI 

VEREADOR 
 
 
 

___________________________ 
VIRLENIO ALMEIDA DOS SANTOS 

VEREADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/C DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA: 
ALINE SLEUTJES 
DEPUTADA FEDERAL 
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL                                                                 
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