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OFÍCIO Nº. 018/2023 

 
Miraselva, 23 de março de 2023. 

 
Excelentíssimo Senhor Deputado: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos respeitosamente a fim de requerer a Vossa Excelência 

que empenhe esforços e interceda, através de emendas parlamentares ou junto aos órgãos competentes, 

como o Ministério da Agricultura e Pecuária, por recursos a serem utilizados na aquisição de implementos 

agrícolas ou destinando-os em forma de doação à Prefeitura Municipal de Miraselva. 

 

Salienta-se que o atendimento da presente demanda resultará na renovação da patrulha mecanizada 

pertencente à frota municipal e, consequentemente, contemplará os produtores rurais, visto que estes 

equipamentos se caracterizam como diferenciais em todo o ciclo de produção, proporcionando agilidade no 

plantio e economia de recursos orçamentários ao longo do processo. 

 

 Mencionamos, à título de colaboração, alguns maquinários reivindicados pela população:  

 

1) Pulverizador: consoante às informações do Instituto Agro, exercem a função de realizar as 

aplicações dos produtos fitossanitários nas lavouras e, em decorrência, ajuda a mantê-las livres de 

insetos, pragas, patógenos e plantas daninhas. São ferramentas versáteis, destinadas a diferentes 

tipos de culturas. 

 

2) Escarificador: de acordo com o material didático “Compactação de Solo, Escarificação e 

Subsolagem”, desenvolvido por discentes e docentes da Universidade Estadual Paulista (Unesp); é um 

equipamento que trabalha o solo para promover desagregação de camadas compactadas, a fim de 

facilitar a penetração de raízes das culturas, da água e do ar, para as camadas mais profundas do 

solo, sem incorporar a matéria orgânica. Basicamente, os escarificadores podem ser considerados 

implementos para o preparo do solo, substituindo o arado e a grade. 

 

3) Carreta Basculante: sua principal função é o transporte de produtos agrícolas.  

 

4) Plantadeira: destinada ao plantio de diversas culturas, como feijão, soja e milho.  

 

5) Grade Niveladora com comando. 
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6) Ensiladeira: implemento capaz de transformar as espécies forrageiras e outras forragens verdes, em 

silagem, um alimento volumoso, destinado aos bovinos e com elevado valor nutritivo. Basicamente, 

transforma a massa verde que é descartada em várias culturas, reaproveitando-a.   

 

Comunicamos ainda que, segundo dados do IBGE, o município de Miraselva possui população estimada 

em 1796 pessoas e o percentual das receitas oriundas de fontes externas totaliza 95%. Portanto, para a 

execução de obras e prestação de serviços relevantes ao atendimento das reivindicações locais, torna-se 

necessário o repasse de recursos dos erários estadual e federal. Destaca-se que significativa parcela das 

obrigações mensais são cumpridas em razão da transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

indícios que comprovam a impossibilidade de comprarmos todos os implementos agrícolas mencionados, via 

recursos próprios.  

 

Ademais, rememoramos que particulares podem contratar a utilização de maquinário municipal para 

a realização de obras em estradas rurais privadas e em propriedades privadas nos perímetros rural e urbano, 

consoante à decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), através do 

Acórdão nº 2192/2019. De acordo com informações institucionais, é necessário que haja autorização legal; 

formalização do ato, com devida fundamentação e comprovação do interesse público - escoamento da 

produção rural, incentivo à indústria, entre outros; contrapartida financeira do particular usuário do serviço; e 

ausência de prejuízo no desenvolvimento de outras obras e serviços de responsabilidade do Poder Executivo. 

 

 Diante do exposto e, considerando os benefícios a serem concedidos aos produtores e aos moradores 

da zona rural, além de fomentar o incremento da produção agropecuária, a ampliação das culturas plantadas, 

em melhor aproveitamento do potencial fértil da terra e em maior rentabilidade aos pequenos produtores, 

clamamos sensibilidade pelo atendimento da presente reivindicação.  

 

Sendo o que nos apresenta para oportunidade, renovamos os protestos da mais elevada estima e de 

distinta consideração.  

___________________________ 
NIVALDO FRANCISCO FERREIRA 

VEREADOR 

 
___________________________ 

ROBERTO FERREIRA 
VEREADOR 

A/C DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR: 
LUIZ NISHIMORI 

DEPUTADO FEDERAL 

BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL                                                                 
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