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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às 14h, estiveram reunidos os 

membros do Conselho Municipal de Política Agrícola, na sala de reuniões do STR,cujos 

presentes estão registrados no Livro de presença II, para uma reunião ordinária. O Presidente, 

Sr. Ari Arsênio Boelter, abriu a reunião e pediu a leitura da Ata 03/2021, que foi aprovada por 

todos os presentes. Como primeiro assunto o conselheiro Danilo falou sobre a experiência da 

interioriozação dos serviços da IVZ no Pinhal Alto no qual elogiou a estrutura do local e 

lamentou a pouca procura. Para a próxima ação deverá ter maior divulgação. Também 

comunicou que o prazo de encerramento do cadastro dos animais até o momento será no dia 

31 de julho. Também alertou da necessidade de realizar a vacinação contra a raiva bovina e 

sugeriu que o produtor tenha auxilio da inseminação artificial só se estiver com cadrasto anual 

em dia. Sobre a inseminação artificial para bovinos de leite, o conselheiro Marcelo falou da 

historia da inseminação em Nova Petrópolis, fornecida pela Coapel. O crescimento dos 

produtores faz que o próprio produtor realize as inseminações e a necessidade de mudarmos o 

pagamento do semem. Em vez para piá para o produtor. Também alertou sobre a 

continuidade da avaliação genética e dos preços praticados por outras empresas, visto que a 

Coapel subsidia o serviço da inseminação. O conselheiro Luciano levantou da possibilidade do 

poder publico auxiliar no pagamento das Arts para as pequenas agroindústrias, sendo o 

Secretário da Agricultura ficou responsável de ver a viabilidade. Após o Jorge falou da minuta 

do programa de construção de reservatórios de água na qual o poder publico entra com a 

escavação e subsidio na compra de geomembrana. Sobre a avaliação do PPA o conselheiro Ari 

achou o investimento de recursos na agricultura muito aquém do necessário, o que foi 

apoiado por todos os conselheiros. Antes de finalizar a reunião o conselheiro Guilherme 

relatou sobre o programa de maquinas pesadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata que após lida, será assinada por mim Jorge Luiz Ludke e pelo presidente Ari 

Arzênio Boelter, o presidente agradeceu a presença e encerrou a reunião. 

 


