
Nós agricultoras e agricultores familiares das comunidades tradicionais e 
rurais de Paraty, individuais, cooperados e de coletivos orgânicos e 
agroecológicos, produtores de alimentos saudáveis e nutritivos para a merenda 
escolar do município a partir da compra direta de alimentos da agricultura 
familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o entendimento da extrema 
importância e contribuição da agricultura familiar para o desenvolvimento local 
sustentável e a garantia da segurança alimentar da população, em especial das 
crianças e adolescentes do ensino público e de suas famílias. 

 
Propomos ao senhor prefeito Luciano Vidal e suas secretarias, em 

especial as diretamente responsáveis pela gestão do PNAE, que incluam no 
Plano de Recuperação Econômica do Município em curso e dialogado com 
diversos setores produtivos do município, os acúmulos e propostas construídas 
por este conjunto de organizações e famílias que abastecem a merenda escolar. 
Entendendo ser este um dos setores com contribuições igualmente estratégicas 
para a recuperação econômica do município de Paraty. 

 
Desta forma, em reuniões realizadas em 24/06/20 e 14/07/2020 com o 

conjunto de famílias, organizações e as secretarias responsáveis pela compra 
direta da agricultura família para o PNAE, sugerimos como ações estruturantes 
que incidam diretamente na recuperação econômica do município e das famílias 
as seguintes medidas: 

 
Sobre as ações emergências para o desenvolvimento econômico do Município 

- Que seja mantida a medida emergencial de compra dos produtos das famílias 
agricultoras fornecedoras do PNAE pelo município abastecendo programas 
públicos da prefeitura. Como, por exemplo, realizado na inciativa dos Kits 
Merenda que foram distribuídos aos alunos da rede pública no início do 
isolamento social e garantiram contribuição na alimentação das famílias da rede 
pública de ensino municipal, assim como geração de renda às famílias 
agricultoras fornecedoras da merenda escolar, evitando perdas na produção 
destinadas ao PNAE;  

- Que seja estabelecido prazo para a busca e efetivação de possíveis compras 
públicas emergenciais de alimentos produzidas pelas famílias agricultoras 
fornecedoras do PNAE e da agricultura familiar do município; 

- Que todas as pendências de pagamento junto às famílias agricultoras 
fornecedoras dos Kits Merenda sejam quitadas imediatamente, não sendo mais 
permitido o atraso superior a 20 dias, a contar da data de entrega, em novas 
compras públicas efetuadas pela prefeitura; 



- Que as agricultoras e agricultores familiares sejam incluídos como um dos 
beneficiários ao crédito facilitado da prefeitura para pequenos comerciantes; 

- Que seja realizada a reforma mínima no mercado do produtor, com 
acolhimento dos participantes da feira;  

- Que seja incluído no calendário turístico cultural de Paraty comemoração 
direcionada a agricultura familiar e de povos e comunidades tradicionais, como 
por exemplo, o dia do agricultor (a) em 28/07. 

Sobre a chamada pública da compra direta da agricultura familiar para o 
PNAE em 2020 

- Que sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis para que se cumpram 
com regularidade as regras estabelecidas no edital de Chamada Pública de 2020 
e os procedimentos de pagamentos, prazos e acordos estabelecidos com as 
famílias; 

- Que seja fechado o processo em aberto da Chamada Pública de 2020 e os 
contratos de venda assinados pelas famílias. 

Sobre as novas chamadas públicas de compra direta da agricultura familiar 
para o PNAE 

- Que sejam estabelecidos prazos internos para a tramitação do processo de 
confecção da Chamada Pública dentro dos setores da prefeitura de modo a 
garantir sua publicação em janeiro de cada ano, possibilitando que os contratos 
com as famílias acompanhem o respectivo ano letivo; 

- Que se amplie a porcentagem mínima de 30% de compras da agricultura 
familiar para a merenda escolar no município de Paraty. Sendo para isso 
estabelecido grupo de trabalho composto por representantes do poder público 
e da sociedade civil envolvidos nas compras da agricultura familiar, com a 
finalidade de realizar levantamento do potencial de produção das famílias 
agricultoras interessadas em participar do programa. 

Reforçamos que este conjunto de medidas contribuirá para mitigar os impactos 
causados pela pandemia COVID-19 tanto na economia como na saúde do 
município.  

Reafirmamos o compromisso do conjunto de famílias e organizações que 
assinam este documento na busca coletiva pela recuperação econômica e dos 
demais impactos da pandemia no município de Paraty. E nos colocamos a 
disposição para contribuir com o que se faça necessário para que estas medidas 
sejam garantidas. 

Sem mais, agradecemos desde já a atenção e o compromisso com nossas 
propostas! 



Assinam este documento o conjunto de famílias agricultoras das comunidades 
de Barra Grande, Chapéu do Sol, Forquilha, Graúna, Olaria, Pedras Azuis, 
Quilombo do Campinho da Independência e São Roque, que constam na “Ata de 
Abertura e Julgamento da Chamada Pública N°002/2020” com data de abertura 
em 16 de junho de 2020. 

Paraty, 17 de julho de 2020. 


