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“Indica que seja outorgado Diploma de Honra e
Reconhecimento do Mérito ao Sindicato de Trabalhadores
Rurais da Agricultura Familiar de Araci – SINTRAF”.

Ao Excelentíssimo Senhor
JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI

INDICAÇÃO Nº 005/2020
Senhor Presidente,
Apresento a V. Exa., com base no art. 129 inciso II, do Regimento Interno, a presente
Indicação a ser encaminhada à comissão pertinente, para que seja outorgado Diploma de
Honra e Reconhecimento do Mérito ao Sindicato de Trabalhadores Rurais da Agricultura
Familiar de Araci – SINTRAF, na categoria pessoa jurídica indicada pelo Poder Legislativo”.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação tem como objetivo conceder a maior honraria do município de Araci ao
Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Araci – SINTRAF, tendo em vista que
essa instituição desempenha já por vários anos um papel não só importante, mas vital na defesa
dos trabalhadores rurais de nosso município.
O SINTRAF foi fundado em 29 de dezembro de 1947, depois de uma ampla mobilização
e articulação dos agricultores do município que identificou a necessidade de haver um
mecanismo de representação nas esferas municipal, estadual e federal. Era preciso também que
esse mecanismo lutasse pela garantia, defesa e manutenção dos direitos dos agricultores
conquistados ao longo de muitos anos.
Após sua legalização o sindicato se expandiu e a anterior e única delegacia sindical (hoje,
subsede sindical), deu origem a mais 4 (quatro) delegacias, cumprindo o papel de fortalecer
diretamente as comunidades do município através das Associações Comunitárias.
A agricultura familiar é a principal área de atuação do SINTRAF. Para tanto, vem
procurando organizar as cadeias produtivas do município junto com parceiros de notória
responsabilidade social.
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O SINTRAF tem direcionado ações para que os agricultores e agricultoras possam ter
acesso às boas políticas agrícolas, como é possível ver no anexo desta indicação, e
posteriormente possam fazer boa gestão de seus projetos. O objetivo maior do SINTRAF sempre
será construir uma comunidade autônoma e sustentável que conviva em harmonia com o
ambiente no qual estamos inseridos.
É oportuno, portanto, conceder ao Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar
de Araci a Comenda Capitão José Ferreira de Carvalho tendo em vista seu trabalho incansável
na defesa dos agricultores aracienses.
Atenciosamente,

Edneide Santana Pereira
Vereadora
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