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Ofício nº 010/2022 

São Desidério, 19 de Janeiro de 2022. 

 

Ilmo. Luiz Carlos Bergamaschi 
Presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão  
Assunto: Parceria para doação de kit de irrigação 
  

Prezado Senhor, 

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do Município 

de São Desidério, tem como função coordenar a política agrícola do Município, 

prestando assistência a produtores rurais e Microempreendedores, com apoio, 

planejamento e coordenação na execução de programas de capacitação. Outro 

âmbito dessa secretaria é controlar, concatenar e gerir o sistema de 

abastecimento e segurança alimentar; fomentando e desenvolvendo políticas 

de produção familiar de gêneros alimentícios. Sendo também a expansão da 

política agropecuária, agroindustrial, abastecimento e desenvolvimento 

econômico e geração de emprego e renda. 

 Essa Instituição desde o ano de 2017 vem desenvolvendo estratégias 

para o aumento na economia do município. Através das políticas públicas tem 

levado para a Agricultura Familiar, principalmente, Assistência Técnica Rural e 

capacitação dos produtores, condicionando-o à comercialização e competição 

no mercado regional.  

É possível reconhecer avanços nesse cenário, como a conquista de 

incentivos à agricultura familiar nas políticas públicas e os esforços 

direcionados à comercialização justa e solidária e as etapas da cadeia 

produtiva, como a irrigação, que sem dúvidas tem mudado o cenário da 

produção de Agricultores Familiares, através do incentivo do poder público e 

instituições como a Associação Baiana de Produtores de Algodão, ABAPA, que 

nos últimos anos fomentou a produção, através de doação de kits de irrigação 

para oito famílias no ano de 2019, 9 famílias no ano de 2020 e 10 produtores 

em 2021, totalizando 27 famílias de Agricultores Familiares, que puderam 

aumentar o quantitativo e qualidade da comercialização de produtos para a 

merenda escolar do município, abastecendo as escolas, e também outras 
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intituições como o Centro de Convivência do Idoso, Hospital e Maternidade 

Nossa Senhora Aparecida e CRAS, além de outros mercados, como feiras e 

supermercados da região.  Trazendo resultado expressivo de comercialização 

dos produtos, os quais parte desses produtores beneficiados com kits de 

irrigação doados pela ABAPA, poderam participar dos programas institucionais 

como Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE e Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA.   

Isto posto, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico do 

Município de São Desidério, Bahia, compreende a relevância da Associação 

Baiana dos Produtores de Algodão, para a região oeste da Bahia, a qual 

exerce um papel de profissionalismo, competência e credibilidade da 

cotonicultura do estado, elevando sempre o município de São Desidério, como 

um dos  grandes produtores de algodão do Brasil. A ABAPA tem feito o 

crescimento, a expansão criteriosa, que leva em consideração não apenas os 

aspectos econômicos, mas sociais e ambientais, única forma possível de 

garantir que tudo o que vem sendo construído, pelos produtores, perdure e 

frutifique.  

Para tanto, a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, 

vem por meio deste, renovar a parceria com a ABAPA, para que novos 

agricultores familiares, no total de 10 produtores, sejam beneficiados no ano de 

2022, com os kits, ressaltando que, é perceptível que a Irrigação é muito 

importante para o fortalecimento de cultivos em épocas críticas de baixa 

pluviometria, garante a economia de água, evitando perda de produção, 

possibilitando o desenvolvimento das culturas. Com isso, faz com que a 

produção e a renda dos Agricultores Familiares aumentem, garantindo a 

permanença do homem no campo e qualidade de produtos.  

No mês de Abril do ano de 2021, a Associação Baiana dos Produtores 

de Algodão – ABAPA, através da Prefeitura Municipal de São Desidério, por 

meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, doou kits de 

Irrigação que beneficiou 10 famílias da Agricultura Familiar, Essas famílias 

foram escolhidas, uma vez que a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico já desenvolve trabalho de Assistência Técnica Rural com as 

mesma, e estas estão inseridas nos programas de Compras Públicas, do 

Município, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa de 
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Aquisição de Alimentos. 

 

 Entrega de kit de irrigação  

 

 

 Montagem de kit de Irrigação  
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 Produção de Feijão irrigado na Comunidade de Buriti Seco- 
Produtora Ivonete Rita, comercialização PNAE e PAA. 
 

         

      

 

 

 


