
DECRETO Nº 744/97
DATA: 22 de setembro de 1997.
SÚMULA:  Decreta  Situação  de  emergência  no 
Município  de  Lucas  do  Rio  Verde,  e  dá  outras 
providências.

OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  Prefeito 
Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde,  Estado  de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas 
atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a situação anormal pela qual passa a 
economia do nosso município, 

Considerando  que  a  economia  local  é  toda 
dependente da agricultura,

Considerando que a crise na agricultura é oriunda 
pelo não cumprimento da Política Agrícola promulgada e amplamente divulgada 
pelo Governo Federal, no que diz respeito a Política de garantia de preço mínimo e 
Custeio Agrícola,

Considerando  que  o  agricultor  plantou  milho  e 
arroz  acreditando  na  promessa  oficial  do  Governo  e  utilizou  para  isso  recurso 
financeiro  próprio  e  de  terceiros  e  hoje  não  consegue  vender  sua  produção, 
acarretando  inadimplência  no  comércio  local  e  situações  de  dificuldade  de 
subsistência da própria família,

Considerando  que  encontram-se  na  agência  local 
do Banco do Brasil recibos de depósito de milho e arroz, a mais da noventa dias, 
aguardando  liberação  de  R$  10.786.000,00  para  AGF (Aquisição  do  Governo 
Federal),

Considerando  que  faltam apenas  dez  dias  para  o 
inicio do plantio do da safra  de verão e até hoje o Banco do Brasil atendeu apenas 
30% dos pedidos de custeio agrícola e necessita mais R$ 10.000.000,00 para a 
demanda do restante  dos  produtores.  Este  atraso  na  liberação dos  recursos  vai 
dificultar a aquisição dos insúmos e retardar o plantio afetando a produtividade e 
rentabilidade dos agricultores na próxima safra.

Considerando  a  insensibilidade  do  Governo 
Federal  em atender  o  direito  legal  dos  nossos  agricultores,  prejudicando  todo 



setor privado de nossa economia e também o poder público municipal,  criando 
situações de embaraço para nossa população a curto e médio prazo.

D E C R E T A :

Art.  1º -  Fica  DECRETADO  SITUAÇÃO  DE 
EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, em virtude 
das enormes dificuldades vivenciadas pelos agricultores e população desta região 
no presente momento, pela não liberação de recursos pelo Governo Federal, pela 
aquisição da Safra 96/97.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22  de setembro  de 1997

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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