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Ofício nº 008/2021 

 

Marechal Cândido Rondon – PR, 22 de dezembro de 2021. 

 

           Senhor Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil,  

 

           Tendo em vista que o Município de Marechal Cândido Rondon está 

passando por um período prolongado de estiagem, o que necessita providencias e 

ações do poder público para auxílio aos produtores rurais, sugerimos uma 

articulação da municipalidade para decretação de situação de emergência no 

Município, baseado nos seguintes fatos: 

a) conforme dados pluviométricos disponíveis de empresas (COPAGRIL e Agrícola 

Horizonte), algumas regiões do município tiveram menos de 10 mm de chuvas nos 

últimos 50 dias, sendo que a média de precipitações neste mês de dezembro não 

passa de 3 mm; 

b) constatamos que o Município passa pelo segundo ano de safras de grãos 

afetados pela baixa pluviosidade, notadamente a última cultura de milho segunda 

safra (Safrinha), que, além da estiagem, também foi afetada por geadas; 

c) sendo Município com expressiva produção leiteira, os produtores estão sendo 

afetados pela falta de pastagem e sem condições de produção de silagem de milho 

de qualidade em função do baixo desenvolvimento do milho; 

d) baixa oferta de feno e silagem para comercialização na região, sendo que, o que 

está disponível, é de alto custo, o que inviabiliza a produção leiteira em muitas 

propriedades no município; 

e) alta procura por acionamento de seguro rural ou Proagro pelos produtores que 

tem financiamento de custeio de lavouras, onde a estiagem está afetando a 

produtividade de soja e milho; 

f) a frustração da safra de milho e soja não oferece perspectivas de renda aos 

produtores, o que irá comprometer a capacidade de pagamento de parcelas futuras 

referentes a investimentos realizados nos últimos anos; 

g) a perspectiva de continuidade da baixa pluviosidade nas próximas semanas 

pode afetar o abastecimento de água no interior do município, sendo que a 

municipalidade pode demandar auxilio estadual ou federal para distribuição de 

água; 
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Pelas razoes acima apresentadas, nós, Vereadores abaixo subscritos, estamos 

solicitando junto ao Exmo. Prefeito Municipal, Senhor Márcio Andrei Rauber, 

Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, que DECRETE Estado de 

Emergência no Município de Marechal Candido Rondon – Pr., no intuito de auxiliar 

os agricultores e pecuaristas. 

 

Diante do exposto, desde já agradecemos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ao Senhor 
MÁRCIO ANDREI RAUBER 
Digníssimo Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) 
Prefeito do Município de Marechal Cândido Rondon – PR 
Nesta 
  
 

 


