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EXCELENT±SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLE.IJA IEISLATIVA DO, 

ESTADO DO AMAPÁ. 

REQUERIMENTO N°CC /2019-AL 

MARILIA GÓES, Deputada Estadual pelo Partido Democrático 

Trabalhista - PDT, com base em dispositivos regimentais, vem 

requerer, após a anuência do Soberano Plenário, que verifique 

junto a Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR e Agência de 

Fomento do Amapá-AFAP, a viabilidade de criação de uma linha de 

crédito especifica para os agricultores de pimenta do reino no 

Estado do Amapá. 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente no Brasil, a produção de pimenta do reino está 

distribuída nas regiões do norte, nordeste e sudeste, 

destacando-se os estados do Pará, Bahia e Espirito Santo. Trata-

se de uma atividade do agronegócio de significativa relevância, 

assumindo posição de destaque na pauta de exportações agrícolas 

e na geração de renda no meio rural, nos referidos estados. 

No Estado do Amapá, a cultura de pimenta do reino está em 

processo inicial e requer investimentos diretamente na economia 

local, de fortalecimento a agricultura familiar, de viabilidade 

técnica e econômica da cultura, como forma de geração de 

ocupação e renda para as famílias dos agricultores, que é o 

maior objetivo desse empreendimento. Acreditamos, que com a 

experiência e a familiarização com a cultura, instrumentalize-

se os produtores, preparando-os para c mercado nacional e 

internacional. 
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É assim que precisamos compreender a cultura da pimenta-

do-reino como agronegócio, com o potencial econômico para o 

país, e para o próprio Estado do Amapá. O agronegócio é 

considerado um setor que representa cerca de um 1/3 do Produto 

Interno Bruto (PIB), formando uma cadeia produtiva que vai do 

insumo até a comercialização. 

Uma das alternativas para auxiliá-los é o Fundo de 

Desenvolvimento Rural do Amapá (Frap) cujo objetivo é financiar 

atividades agropecuárias, extrativistas vegetais e 

agrolndustriais, ajudando a promover o desenvolvimento 

econômico social do Estado do Amapá. Os produtores são 

orientados pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, 

para apresentação de propostas junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, que posteriormente repassa a Agência de 

Fomento do Amapá (Afap), responsável pelo gerenciamento e 

liberação do recurso. 

Dito isto, reforço a importância do que pleiteio com tal 

requerimento, uma vez que criada a referida linha de fomento, 

contribuirá para a expansão da produção de pimenta-do-reino, 

possibilitando a geração de emprego e renda aos agricultores e 

habitantes rurais do Estado. 

São os termos em que, requerendo a anuência dos demais 

membros deste Poder, 

Pede deferimento. 

Macapá - AP, 03 de maio de 2019. 
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