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JUSTIFICATIVA 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO”. 
 

JUSTIFICATIVA: O Projeto ora apresentado tem por objetivo a implementação de ações que 
possibilitarão potencializar a infraestrutura administrativa do Município de Brasil Novo. Esta 
ação fortalecerá as relações de gestão pública, entre a agricultura familiar e a economia do 
município, pois proporcionara as experiências e conhecimento em nível social e econômico 
Familiar uma vez que o município almeja potencializar as cadeias produtivas da agricultura 
familiar. O equipamento vêm justamente para fortalecer a produção da agricultura familiar e 
contribuir nas melhorias deste município, onde acontece o escoamento dos produtos 
agrícolas do município. A população de Brasil Novo está composta de 20.747 habitantes 
(IBGE 2005), desses, 70% vivem na zona rural, e 30% na sede do Município. É servido por 15 
vicinais (travessões), que interligadas provêem o acesso à sede urbana, tendo como eixo 
principal a Rodovia Transamazônica (em forma de espinha de peixe), somando 
aproximadamente 2.500 km de estradas vicinais o projeto visa atender a população rural de 
Brasil Novo cerca de 6500 habitantes diretamente e 2000 habitantes indiretamente. Este 
Projeto oferece a oportunidade de alavancar a médio e longo prazo a eficiência para os 
resultados almejados da ação governamental em andamento em Brasil Novo a fim de que 
seja construída a sociedade mais justa, igualitária e ambientalmente responsável que esta 
gestão quer ajudar a construir. A atuação deste Projeto será em áreas de interesse da 
Prefeitura e em todas as localidades do município com foco principal para a elaboração das 
agendas decisórias, acompanhamento e monitoramento dos resultados das ações criadas a 
partir das demandas dos moradores das áreas rurais. O resultado deste Projeto proporciona 
nos negócios a agricultura familiar presente em quase 85% das propriedades rurais do 
município o equipamento será um fator determinante para mudança no cenário atual sobre o 
êxodo rural, que tem contribuído consideravelmente com menores taxas de emprego no 
campo; assim a prefeitura com os aporte de novos implementos agrícolas terá uma 
infraestrutura planejada com permanente frente de obras e serviços nas vicinais facilitando a 
comunicação entre produtores, fornecedores, empresas e instituições. garantir condições para 
o escoamento de toda produtividade em Brasil Novo e comércio regional. Além disso estudos 
mostram grandes oportunidades econômicas para a agricultura sustentável no Brasil. É 
possível por meio do acompanhamento dos indicadores, que o Governo elabore projetos que 
promovam eficiência e eficácia em resultados para garantir por meio de planos de ação uma 
potencialização de todo setor produtivo existente no município. Ao final do convênio pretende-
se: 

➢ Mitigar o êxodo rural, contribuir para o cumprimento das metas econômicas e setoriais, 

estimular o crescimento econômico sustentável. 
 

Brasil Novo, PA, 22 de fevereiro de 2022.  
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