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Angelina, 13 de setembro de 2021

Oficio Gabinete/Prefeita n- 46/2021
limo. Sr.
ALICIO ANT0NI0 HANG
DD. Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Angelina
Estado de Santa Catarina
Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente,
encaminhar a Vossa Senhoria, o projeto de lei que "INTITULA DE
CAPITAL CATARINENSE DA MANDIOQUINHA SALSA 0 MUNICÍPIO DE ANGELINA" ,
ora incluso, solicitando a tramitação e apreciação pela Casa
Legislativa.

Atenciosamente,

Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Maná Ãparéctda Zimmermann
Servtdor em exercício
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGELINA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N a Ui^/2021

A Prefeita do Município de Angelina, vem submeter à consideração de Vossa
Excelência e desta Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que

"INTITULA DE

CAPITAL CATARINENSE DA MANDIOQUINHA-SALSA 0 MUNICÍPIO DE ANGELINA" , com o seguinte
pronunciamento:
0 Município de Angelina é o maior produtor catarinense da Mandioquinha*
Salsa, no Estado, com uma área plantada estimada em 870 (oitocentos e setenta)
hectares, abrangendo mais de trezentos produtores, segundo dados estatísticos da
Epagri/SC e a Secretaria Municipal da Agricultura de Angelina, no ano de 2020
constatou um movimento econômico no valor de R$3.259.578,45, na comercialização da
mandioquinha.
0 consumo mais freqüente desta batata é na forma de sopas, cremes, purês,
fritas(chips), patês e doces.
Todos

os

anos

a

comunidade

do

Rio

Fortuna

realiza

a

"FESTA DA

MANDIOQUINHA-SALSA" , tendo sua culinária e gastronomia à base desta cultura.
Hoje, a mandioquinha-salsa é um dos principais cultivos agrícolas no
município de Angelina, e se destaca como cultura de relevante exploração econômica
e atração gastronômica.

Rua Manoe! Lino Koerich, 80 - CEP 88.460-000 - Centro -Angetina - SC
Fone (48) 3274-1183/ Fax: (48) 3274-1212 - www.angetina.sc.gov.br - E-mai): administracao@ange)ina.sc.gov.br

P R E F E tT U R A MUNtCiPAL DEA N G ELiN A

Com a intitulação de Capital Estadual da Mandioquinha Salsa, o Município
de Angelina reforçará sua imagem respeitando as tradições da cultura agrícola e
gastronômica, como uma atração permanente. Justifica-se pelo provável acréscimo de
mídia, divulgando festas tradicionais com o uso da mandioquinha-salsa. Justifica-se
pela geração de renda e empregos, com o incentivo de novos investimentos na área,
com o cenário de oportunidade que se apresenta para a exploração de novas áreas no
setor agrícola, gastronômico e turístico.
Ser

a

capital

estadual

da

mandioquinha-salsa

é

uma

atitude

de

responsabilidade que representa o cenário da nossa tradição agrícola em seu
cultivo. 0 setor primário da economia é sem dúvida um setor prospero que deve ser
fortalecido, visando não só a produção e comercialização desta cultura,

como

estimulando o turismo gastronômico e as festas tradicionais, no cenário estadual.
Angelina, 13 de setembro de 2021

Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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Projeto de Lei N°

INTITULA DE CAPITAL CATARINENSE DA MANDIOQUINHASALSA 0 MUNICÍPIO DE ANGELINA" .

Roseli Anderle, Prefeita Municipal de Angelina, Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. is É intitulado de "Capital Catarinense da Mandioquinha-Salsa" , o
Município de Angelina, como homenagem aos agricultores angeiinenses que cultivam e
comercializam a raiz in natura, e para fins de divulgação gastronômica, turística e
econômica.
Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Angelina, 13 de setembro de 2021

Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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https://ruratweb.fecam.org.br/apiicacao/retatorios/ruratweb/retacao/porproduto.php

21/05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
UNIDADE CONVENIADA
BLOCO DE NOTAS

RELAÇÃO DE VENDAS POR PRODUTO
MUNICÍPIO: ANGELINA
DATA: 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020
NOME PRODUTO
Batata Sa!sa
TOTAL

QUANTIDADE

VALOR TOTAL

363.597,25

3.259.578,45
3.259.578,45

RomídoMqfmSchappo
Assistente Administrativo
S a n a ^ 023/2003

https://ruraiweb.fecam.org.br/ap!icacao/reiatonos/rura!web/retacao/pofproduto.php

Angetina, 27 de Junho de 2021
Histórico da Mandioauinha-sa!sa
(/4rracac/a xanf/?orfif?/za)
A ptanta Mandioquinha-saisa (/4rracac/a xanf/70/7if7/za) é originária da região
andina da América do Su!, nos países da Venezueta, Cotômbia, Equador, Peru e
Botívia. Seu cuttivo reatizado de forma rudimentar e de subsistência, é essencia) para
a aiimentação da poputação andina.
Trata-se de uma das mais antigas ptantas andinas cuttivadas. No passado era
uma raiz rústica e sem vator comestíve), sendo domesticada antes mesmo da batata
ingtesa, peta poputação tnca. A mandioquinha-saisa prefere regiões com attitude
acima de 500 metros do nivet do mar e temperatura média anuat entre 15° e 18°C.
Esta cuttura chegou ao Brasit no ano de 1907, no Rio de Janeiro (SANTOS, 2.000),
por ocasião de uma reunião da Sociedade de Geografia, por oferta do genera)
cotombiano sr. Rafaet Uribe. Os primeiros cuttivos foram reatizados em Nova
Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. O centro-sut é o tocat de maior
concentração dos ptantios atuais, onde se encontram as condições ctimáticas
semethantes ao seu tocat de origem, nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa
Catarina, Espírito Santos e São Pauto. Em cada uma dessas regiões a ptanta recebe
uma denominação diferente. As mais conhecidas são: mandioquinha-satsa, batatabaroa, batata-satsa, batata-fiúza, batata-aipo ou cenoura-amareta. Porém, no meio
científico tem-se concentrado esforços para uniformizar a denominação de
"niand/oqM/n/7a-sa/sa".
No município de Angetina (SC), a mandioquinha-satsa foi introduzida em 1998,
peta Epagri em parceria com a Embrapa (Empresa Brasiteira de Pesquisa
Agropecuária), na comunidade do Rio Fortuna, ptantou-se a cuttivar amareta
"Senador ámara/" na propriedade do sr. Netson tVtanoet Hames. Esta cuttura é
exptorada por mão de obra de agricuttores famitiares. Sua comerciatização se dá in
natura, em nívet regionat e nacionat. Angetina é o maior produtor catarinense, com
uma área ptantada estimada em 870 hectares, abrangendo mais de 300 produtores.
Segundo a Secretaria Municipat da Agricuttura deste município, no ano de 2020, a
comerciatização da mandioquinha-satsa gerou um movimento econômico no vator de

R$ 3.259.578,45. O consumo mais freqüente desta batata é na forma de sopas,
cremes, purês, fritas ( "chips"), pães e doces. Todos os anos, no mês de Agosto, a
comunidade do Rio Fortuna reatiza a "Festa da mandioquinha-sa!sa", tendo sua
cutinária á base desta cuttura. Hoje, a mandioquinha-satsa é um dos principais
cuttivos agrícotas no município de Angetina, e se destaca como cuttura de retevante
exptoração econômica.
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