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Riacho de Santana-BA 16 de Fevereiro de 2017

llm°. Senhor Prefeito Municipal de Riacho de Santana = Bahia
Sr.Alan António Vieira

Com os cordiais cumprimentos, venho através do presente, encaminhar a V. Ex.a
Relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2016, pela Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento.
Sem mais para o momento, reitero vptos de estima e apareço.
Atenciosamente,
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RELATÓRIO 2016.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, juntamente com a Prefeitura
Municipal de Riacho de Santana, Apresenta as atividades realizadas durante o ano
de 2016. Durante esse ano a Secretaria desenvolveu ações voltadas para o homem
do campo tais como:
•

Atendimento ao publico;

•

Construções e limpezas de barragens;

•

Perfurações de poços artesianos;

•

Programa Arca das letras;

•

Realização da 111 feira Agropecuária;

•

Execução do Programa Garantia Safra;

•

Cadastramento referente à Titulação de Terra;

•

Cadastramento da DAP e renovação da mesma;

•

Implantação e execução de ações referente ao abastecimento de água,
melhorando a infra-estrutura rural e as condições de vida do homem do
campo;

•

Instalações de energia;

•

Reuniões nas comunidades para resoluções dos problemas;

•

Visitas de campo aos produtores Rurais.

Arca das Letras
O programa Arca das letras foi implantado através da MDA com parceria prefeitura,
Secretaria de Cultura e executado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
houve a participação de oito comunidades quilombolas duas comunidades da
Agricultura Familiar. O mesmo teve como objetivo de levar a leitura para as
comunidades, mobilizando as mesmas para o grande incentivo

a todas as

modalidades de leituras (leitura de vida, mundo, etc.) ressalta ainda que as

comunidades estão entusiasmadas pelo programa, inteirando a todo tipo de público
e principalmente desempenhando a prática de leitura e escrita e resgatando sua
história.
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III feira Agropecuana e agronegócio foi realizada pela secretaria de agricultura e
outras parcerias com o objetivo:
•

Promover o intercâmbio entre os municípios vizinhos e circunvizinhos,
visando o fortalecimento da economia loca!;

•

Melhorar a qualidade genética, bem como diversificar a produtividade do
rebanho bovino, equino, caprino, ovino, suíno de aves.

•

Valorizar a cultura local do município, considerando a sua relevância para as
gerações atuais, bem como fortalecer as manifestações culturais das
comunidades tradicionais por meio do património material e imaterial;

•

Incentivar a agricultura familiar, visando o fortalecimento, favorecendo a
economia gerando emprego e renda

para os que estão direta ou

indiretamente envolvidos com a atividade;
A feira Agropecuana foi um grande sucesso, houve a participação dos
produtores rurais de vários municípios inseridos nas várias atividades, tais
como: espaço cultural, show musical, cavalgada, exposição agropecuária, etc.

Reuniões:
Reuniões nas comunidades rurais para tratar de assuntos como: abastecimento de
água, planos agropecuários, informações referentes aos programas Garantia Safra,
programa Arca das Letras, DAP (declaração de Aptidão ao Pronaf) CCIR
(Certificado de Cadastro do Imóvel Rural) e PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar) dentre outros.

Programa Garantia Safra
O Garantia Safra é um programa que visa minimizar o sofrimento dos sertanejos que
trabalham no semi-árido com as culturas de: (arroz, feijão, mandioca, milho e
algodão). Portanto, os beneficiários deste projeto são pequenos

agricultores

familiares, localizados na área de atuação da SUDENE (Superintendência

de

Desenvolvimento do Nordeste), e que, sobretudo, tiveram perca maior que 50%
dessas culturas mencionadas.
O município de Riacho de Santana-BA, através da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento, em parceria com o Bahia ater (Superintendências Baiana de
Assistência Técnica e Extensão Rural), assiste os agricultores em todas as
instâncias com: inscrição, entrega de boletos, vistorias e resoluções de pendências.
Portanto, o programa hoje conta com uma forte demanda, e acima de tudo, é uma
grande fonte de complementacão de renda dessas famílias, logo neste ano de 2016
o município faz sua parte contratado assim 1720 (Um Mil Setecentos e Vinte) cotas,
são famílias contempladas diretamente e incrementando na economia local um valor
aproximado de R$ 1,5 milhão ano.

CCIR
O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) é um documento emitido pelo
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que constitui prova do
cadastro do imóvel rural, é conseguido de forma gratuita, e é indispensável para
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural, para
homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortais) e concessão
de crédito agrícola. Pensando nisso, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento em
convénio com INCRA está fornecendo este documento, através da Sala da
Cidadania, no entanto este ano realizou-se um numero significativo de certificados.

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)
A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (DAP) é o documento de identificação da agricultura familiar e pode ser
obtido tanto pelo agricultor ou agricultora familiar (pessoa física) quanto por
empreendimentos familiares rurais, como associações, cooperativas, agroindústrías
(pessoa jurídica).
A DAP é gratuita e seu cadastro é realizado nas entidades emissoras de DAP, que
são entidades e órgãos públicos, autorizados pela Secretaria Especial de Agricultura
Família
r e do Desenvolvimento Agrário (Sead), para emitir DAP. Ter a DAP ATIVA é
condição para que o agricultor familiar acesse as linhas de crédito do Pronaf e
também e outras políticas públicas do governo do Estado e federal.
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Quantitativo de DAPs emitidas/renovadas na Secretaria de Agricultura de
Riacho de Santana72016
DAPs Física

Renovada

Nova

445

60

Total:

505

DAPs Jurídica
Renovada

Nova

01

02

Total:

03

1 - Vistorias

em propriedades

para

estimativa

de

perca

das

lavouras,

Cadastramento e entrega de boletos do Programa Garantia Safra.
Parceria conjunta com Caixa Económica para entrega de cartões de beneficio para
agricultores também são ativídades corriqueira da secretaria.

Instalações de poços tubulares.
Houve a instalação de 04 novos poços artesianos na comunidade de Santana com o
objeíivo de amenizar o abastecimento de água na sede, sobre tudo devido ao baixo
volume de água encontrado no reservatório que abastece o município. Além dissoj o
município disponibilizou de carros pipas para a distribuição de água nos locais onde
as dificuldades se tornavam mais frequentes nas localidades mas critica do interior
do município.
Manutenção de poços tubulares
N°

COMUNIDADES

MANUTENÇÃO

01

Rio do tanque

02

02

Charco

03

03

Boqueirão de Cima

02

04

Pajeú de Botuquara

02

05

Lagoa

04

06

Grama

02

07

Piçarra

02

08

Furadinho

02

09

Moquém de baixo

04

10

Alagadiço

02

11

Olho d água do Juazeiro

03

12

Cacimba

02

13

Santa Isabel

02

14

Moquém de Santaninha

02

15

Campo

03

16

Olaria

01

17

Furado do jacaré

02

18

Caraíba de Santa Rita

03

19

Santa Rita

03

20

Barreiro vermelho

03

21

Santo António

02

22

Arrozinho

01

23

Pau Branco

02

24

Cedro

04

25

Solidão

02

26

Duas Lagoas

02

27

Pau sangue

02

28

Riacho Dantas

02

29

Polidora

01

30

Canafistola

03

31

Lagoa dos Bois

01

32

Sitio

01

33

Maçai

02

34

Bomburral

03

35

Riacho Seco

02

36

Pé do Morro

03

37

Juá

03

38

Pedrinhas

02

39

Laguna

02

40

Várzea do Sitio Novo

02

41

Sitio Novo

01

42

Espraiado

03

43

Vesperina

02

44

Cedro de vesperina

02

45

Gatos de vesperina

03

46

Riacho Seco de vesperina

01

47

Lagoa do Cachorro

01

48

Paus Pretos de Vesperina

02

49

Mamoeiro

01

50

Agreste

02

51

Empoeira

01

52

Flores

02

53

Jacaré

02

54

Barreiro da caatinga

07

55

Curral de Pedra

02

56

Lagoa de baraúna

01

57

Lagoa queimada

02

58

Boa Nova

03

59

Canela da Ema

02

60

Muriçoca

02

61

Boqueirão das pombas

04

62

Boqueirão dos domingos

03

Construção e Recuperação de base de Caixas. Com a falta de água houve a
necessidade de recuperar e construir bases e caixas para armazenar água devido a
grande crise hídrica que estamos enfrentando em nosso município, buscando
atender as necessidades da nossa população.
Comunidades atendidas.
•

Solidade

•

Santa Rita

•

Pau branco do Ribeiro

•

Coutinho

Instalações de energia, (poços tubular) Houve várias instalações de energia em
poços

artesianos, devido à dificuldade de água nas comunidades. Foram

contempladas as comunidades de: Barreiro de Cima, Barriguda, Cajazeiras,
Cazuzinha, Capelinha, Santa Isabel, Botuquara, Castanho e Santa Rita.
Acompanhamento de encanação da rede de água
1. Furado de Jacaré 1.500 tubos;
2. Castanho; complementação de rede 1.300 metros de tubos;
3. Furado da Casca 350 metros de tubos;
4. Coutinho 1,500 metros de tubos;
5.

Laguna extensão de rede 1.200 metros de tubos;

6. Gatos 350 de tubos;
7. Catingueiro 1.200 de tubos;
8. Santa Isabel 500 metros de tubos;
9. Santa Rita 1.500 metros de canos.
Em parceria com a CERB (companhia de engenharia hídrica e de saneamento
da Bahia) e CODEVASF foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Visita as comunidades descritas a seguir, com a assistente social da CERB e
CODEVASF, para fazer o trabalho social que as entidades parceiras desenvolvem a
secretaria também disponibilizam

seus técnicos

para acompanhamento

atividades.
1. Castanho
2. Moquém de Baixo
3. Pajeú de Botuquara
4. Piçarra

Poços tubulares perfurados em parceria com a CERB e que faltam instalar
1- Lagoa do lajedo
2 - Espraiado
3 -Coeirana

das

Poços tubulares que já estão marcados pela a CERB para perfurar.
01- Melancia
02 - Lagoa do Morro

Conclusão
Dessa forma, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento em parceria com outras
entidades, na medida do possível, procurou-se desenvolver suas atívidades: social,
cultura! e económica em prol, principalmente, do homem do campo, que devido à
estiagem foi o setor, sobretudo mais afetado. Sendo assim, fica o destaque para as
políticas públicas: Arca das letras, Garantia Safra, Feira Agropecuária e dentre
outros. Além disso, vale salientar os trabalhos dedicados às perfurações e
manutenções de poços tubulares, como também a abastecimento de água por
carros pipas.
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