
AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 

 

1-ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO – Nessa gestão damos grande ênfase à 

assistência técnica efetiva, como veículo motor do ganho em produtividade nas atividades 

econômicas desenvolvidas no município, junto à Agricultura Familiar: leite, mel, fruticultura, 

mandioca, piscicultura, doces, geléia e polpa de frutas, derivados de produtos lácteos e 

cárneos. Trabalhamos em conjunto com a EMPAER; 

2-Incentivo às atividades econômicas desenvolvidas no município, através de palestras, 

encontros, mobilizações e organização em associações de produtores; 

3-Incentivo à regularização das Associações do município, bem como auxílio em suas ações: 

Associação dos Pequenos Produtores das Glebas Yamim e Aymoré, Associação dos Pequenos 

Produtores da Gleba Santo Antônio do Fontoura, Associação dos Produtores de Leite de Santo 

Antônio do Fontoura e Associação das Doceiras de Santo Antônio do Fontoura; 

4-Acompanhamento e auxílio na agilidade dos processos de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA rural 

e urbana, nas glebas Aymoré, Yamim e Santo Antônio do Fontoura; 

5-Conseguimos este ano da SEAF-Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos 

Fundiários, após um trabalho que vem desde o ano passado, uma PATRULHA RURAL para a 

Associação dos Produtores de Leite de Santo Antônio do Fontoura, composta de um trator de 

50 cv, uma grade de 12 discos, uma carreta de um eixo e um distribuidor de calcário e adubo; 

6-Interação ativa entre os Secretários de Agricultura da região Nordeste do Estado, para 

alinhar tomadas de decisões, ações, elaboração de projetos econômicos e sociais, solicitação 

de demandas regionais junto ao governo estadual e federal, elaboração de projetos de 

aquisição de maquinários e pequenas agroindústrias; 

7-Interação ativa com o CIDESA – consórcio Intermunicipal do Araguaia Norte, no intuito de 

elaborar projetos diversos, opinar sobre questões pertinentes à Secretaria, propor projetos 

etc; 

8-Abrir espaço para os produtos da Agricultura Familiar junto às escolas Estadual e Municipal 

do município, para a MERENDA ESCOLAR. Por Lei, 30% da merenda escolar deve ser adquirida 

junto à Agricultura Familiar; 

9-através da Secretaria de Agricultura, fizemos parceria junto à EMBRAPA 

AGROSSILVIPASTORIL, unidade de Sinop, para instalação de UNIDADES DE REFERÊNCIA 

TECNOLÓGICA-URT’s, unidade de pesquisa com soja, sorgo, milho e forrageiras, no município. 

Inicialmente foram desenvolvidas pesquisas com soja e sorgo. Esse trabalho hoje está em 

andamento com parceria do Sindicato Rural de São José do Xingu, empresa Paraguacuh 

Agrícola e EMBRAPA; 

10-A obtenção do SELO DA AGRICULTURA FAMILIAR por parte de produtores rurais da 

Agricultura Familiar é um propósito de nossa Secretaria. O Selo diferencia o produtor e o 

qualifica, acima de tudo. O reconhecimento é pelo Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA; 

11-Elaboramos ano passado o SIM- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, Lei que estabelece 

normativas para produzirmos com melhores condições de segurança alimentar, e ao mesmo 



tempo orientar e preparar o produtor para essa condição. Com o SIM o município está 

preparado e apto para receber abatedouros e agroindústria de pescados, cárneos, leite e aves; 

 

12-CAPACITAÇÃO de nossos técnicos nas áreas de Piscicultura e Leite na EMBRAPA 

AGROSSILVIPASTORIL de Sinop, para melhor atendimento técnico aos nossos Pequenos 

Produtores Rurais; 

13-Estímulo, junto com o Sindicato Rural, ao PROGRAMA “NOSSO LEITE”, em Santo Antônio 

do Fontoura, onde uma das metas é a de colocar 10 matrizes em lactação por hectare de 

pastagem, em sistema de rodízio, no período das águas; 

14-Promoção de DIAS DE CAMPO E PALESTRAS voltadas às atividades econômicas de vocação 

do município, para o pequeno, médio e grande produtor; 

15-Com a erradicação da aftosa no estado e no país, direcionamos nossa atenção à vacinação 

da BRUCELOSE, zoonose que ainda tem elevada prevalência em nossa região; 

16-Estímulo e apoio à construção de ABATEDOURO privado em Santo Antônio do Fontoura; 

17-Estamos organizando os preparativos para a DESCENTRALIZAÇÃO AMBIENTAL, através de 

encaminhamento de Leis para análise do jurídico da Prefeitura. A Descentralização Ambiental 

é uma exigência do Estado imposta há mais de 10 anos; 

18-Várias tentativas foram destinadas à abertura do SEFAZ em Santo Antônio do Fontoura, 

para atender não só ao Distrito, mas à produtores de seu entorno também, trazendo com isso, 

além do maior conforto a todos, maior circulação de dinheiro no Distrito e município; 

19-Acompanhamos ano passado e início deste ano, junto ao SICREDI, abertura de uma agência 

ou Posto Avançado do Banco no Distrito de Santo Antônio do Fontoura. Essa proposta foi 

considerada inadequada no momento pela Diretoria executiva do SICREDI, pois a exigência do 

Banco Central é a abertura de agências em municípios onde ainda não têm; 

20-Cadastramento de Mulheres dos Assentamentos, no Programa FOMENTO MULHER DO 

INCRA. Após o cadastramento, a lista foi protocolizada no Incra de Confresa; 

 


