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JUSTIFICATIVA 

 

 

OBJETO: “A aquisição de Maquinas, equipamentos e Implementos Agrícolas, proveniente do Convenio Nº 921136/2021 - 

MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo, conforme especificações contidas 

no Termo de Referência.”. 

 
 

JUSTIFICATIVA: Brasil Novo-PA com a população de 15.690 pessoas (IBGE/2010)62% vivem na 

zona rural. Dos 144 municípios do Pará, Brasil Novo ocupa o 37° lugar do IDH de 0,613 e com 

economia de pecuária extensiva de corte e de leite, extrativismo, extração de madeira de lei, agricultura 

perene, e cultivo de culturas anuais e grãos (milho, mandioca, hortaliças e etc.). Por ser um município de 

economia estruturada na agricultura, atividade essa que possui um grande papel econômico regional.  

O público atendido diretamente serão os agricultores familiares de Brasil Novo, que são responsáveis 

pela segurança alimentar e garantem a base produtiva do município, gerando emprego e renda. O 

principal alvo deste investimento 

são as famílias de agricultores que trabalham com a produção de cacau, culturas anuais e grãos 

(mandioca, milho, hortaliças e etc) com participação importante na economia local e regional.  

Pretende-se resolver com o devido investimento questões como: o preparo do solo para o plantio, 

facilitar o processo de cultivo e produção de grãos, cacau e culturas anuais. O preparo do solo visa 

recuperar áreas degradadas, improdutivas, tornando-as propícias para a produção de alimento, com a 

utilização de técnicas de mecanização agrícola, fortalecendo a Agricultura Familiar.  

Fortalecer a produção agrícola do município de Brasil Novo, viabilizando uma melhor produtividade e 

qualidade das áreas que serão destinadas à produção; visa-se também impulsionar a economia local, 

com o aumento da produtividade dos agricultores locais, e sabendo que o município tem boa parte de 

sua área voltada a produção agrícola, é importante fortalecer ainda a agricultura familiar local, podendo 

atender em média 250 famílias/ano diretamente evidenciando assim a importância desse projeto.  

Atendimento às populações rurais a fim de viabilizar aumento de produções e consequentemente da 

renda dos agricultores. Atendimento de diversas famílias que necessitam deste serviço público oferecido 

pela Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Agricultura, favorecendo uma maior circulação de 

produtos no município e fortalecendo ainda mais a economia, aquecendo o mercado local.  

 

Brasil Novo, PA, 08 de julho de 2022.  

 

 

WEDER MAKES CARNEIRO 

Prefeito Municipal de Brasil Novo 
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