
Ata nº  03 /2021 

 

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

membros do Conselho Municipal de Política Agrícola, cujos presentes estão registrados no 

Livro de presença II, para uma reunião ordinária. O Presidente, Sr. Ari Arsenio Boelter, abriu a 

reunião e pediu a leitura da Ata 02/2021, que foi aprovada por unaminidade. Como primeiro 

assunto foi falado sobre a reservação de água através de cisternas. Inicialmente a conselheira 

Sabrina Fuhr Hillesheim, apresentou possibilidades de financiamentos via Pronaf ou Recursos 

próprios da Sicredi para os produtores interresados em construir reservatórios. O que foi   

amplamente discutido no conselho. Ficou definido a elaboração de uma minuta de lei , que 

cria o auxilio para construção de cisternas. Como segundo assunto foi aprovado o repasse da 

plantadeira SFIL SS 3L/M DCSDDD NS 10259, que estava cedida a Associação Educacional Bom 

Pastor para o Conselho Distrital do Vale. Como terceiro assunto foi a indicação do Deputado 

Giovani Feltes da Proposta 019768/2021 no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, para pavimentação asfáltica na Linha Temerária, Rua Silvestre Zimmermannm, 

a qual foi aprovado por todos os presentes. Após o Sr Danilo Cavalcante Gomes apresentou a 

intenção da Inspetoria de interiorizar os cadastramentos dos animais. Funcionaria como 

experiência na localidade do Pinhal Alto. A proposta foi aprovada e elogiado pelos presentes. 

Como ultimo assunto O Secretário falou sobre a demanda de produtores de leite que usam o 

subsidio da inseminação artificial da possibilita de comprarem o semêm direto de outros 

fornecedores. Este assunto ficou como pauta para a próxima reunião do conselho. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida, será assinada por mim 

Jorge Luiz Ludke e pelos presidente Ari Arzênio Boelter, o presidente agradeceu a presença  e 

encerrou a reunião. 

 


