
Ofício no  S/N 

 

São Gonçalo, PB, 05 de julho de 2021. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

JOÃO AZEVEDO 

Governador do Estado da Paraíba 

 

 

Assunto: Pauta de reunião dos Produtores do Perímetro Irrigado de São Gonçalo para a 

compra pelo Estado. 

 

Senhor Governador do Estado da Paraíba, 

 

Nós, abaixo assinado da Comissão de Alocação de Recursos Hídricos do PISG – PERÍMETRO 

IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, vimos através desta, com o devido e merecido respeito 

REQUERE audiência com Vossa Excelência com a seguinte PAUTA, após as considerações 

preliminares. 

 

Considerando que, após vários anos de estiagem no nosso perímetro, cuja mesma derrocou toda a 

economia dos irrigantes do menor produtor, este da agricultura familiar ao maior produtor de coco, 

banana e arroz e demais culturas; 

 

Considerando que após a outorga de água liberadas pela ANA – AGÊNCIA NACIONLA DE 

ÁGUAS, desde 2019 para salvar a agricultura familiar, bem como salvando animais da sede; 

 

Considerando a evolução das chuvas e o abastecimento dos reservatórios: Açude de São Gonçalo, 

Engenheiro Avidos e demais reservas, bem como a iminente transposição de águas através do 

sistema advindo do Rio São Francisco; 

 

Considerando que, a supersafra atualmente constitui no cultivo de 554 hectares de arroz, sendo 

por volta de 450 de arroz vermelho e os outros 104 hectares de arroz branco e que tivemos a 

dádiva, devido ao acúmulo dos últimos invernos, de conseguir produzir cerca de 5.500kg por 

hectare, configurando uma supersafra não esperada por nós, com aproximadamente 3 mil 

toneladas de arroz vermelho, no qual mais de cem famílias dos três Núcleos do perímetro 

irrigado de São Gonçalo estão envolvidas no cultivo e colheita; 

 

Considerando que é de extrema necessidade o investimento na modernização do perímetro de 

irrigação, revitalização dos canais existentes e escoamento e compra da produção, com a abertura 

e reparo de estradas; 

 

REQUER que se digne V. Exª designar dia e hora para que possamos discutir a seguinte pauta: 

 



• Compra por parte do Governo do Estado da produção de arroz, ofertada através de 

oficio data de 10 de junho do corrente ano; 

 

• Revitalização dos canais principais e secundários; 

 

• Abertura e reparo de estradas; 

 

• Inclusão da água de coco, banana, goiaba e demais frutas e produtos produzidos 

pelo PISG na merenda escolar e demais ações de segurança alimentar 

implementadas pelo governo; 

 

• Instalação de uma CEASA em São Gonçalo ou Sousa, PB; 

 

• Modernização do PISG, conforme projeto apresentado junto ao Governo federal; 

 

• Instalação de Delegacia de Polícia Civil em São Gonçalo; 

 

• Regularização da JUSG; 

 

• Demais assuntos de interesse. 

 

Certos da atenção de V. Exª subscrevemos abaixo. 

 

São Goçalo/Sousa, PB 05 de julho de 2021. 

 

 

 

FRANCISCO JOSÉ BERNARDINO (PILA) 

Coordenador do PISG 
 

 

 

VALDECI RODRIGUES DE ARAUJO FILHO 

Membro da Comissão de Alocação de Recursos Hídricos do PISG 
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