
Ata nº  05 /2021 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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 04/2021, que foi aprovada por 

todos os presentes. Como primeiro assunto foi falado sobre a inseminação artificial no qual o 

poder publica começara a subsidiá-la também para produtores que compram sêmen de outras 

empresas, deste que estas façam a avaliação zootécnica e que o preço não seja superior do 

que da Coapel. Quanto à sugestão de conselheiro Danilo de somente dar auxilio as 

propriedades em dia com o cadastro anual dos animais em dia, a prefeitura elaborou uma lista 

dos usuários a qual a inspetoria irá verificar a situação do cadastro. Como segundo assunto foi 

feito uma avaliação preliminar dos primeiros dias de Festival Sabores da Colônia, com boas 

vendas. O conselheiro Ari sugeriu para a próxima edição o sorteio da localização dos stands e a 

participação somente de produtos licenciados. Após o Secretário da agricultura falou do 

aumento dos valores no PPA desenvolvimento da Produção Agropecuária/ano 2022 de R$ 

380.000,00 em relação ao ano de 2021.  Após o Jorge colocou a minuta do programa de 

construção de reservatórios de água em discussão, na qual o poder publico entra com a 

escavação e subsidio de cento e vinte e cinco (125) metros quadrados ou vinte (20 ) por cento 

do valor limitado de R$ 5000,00/produtor na compra de geomembrana. Após também o 

conselheiro Guilherme levantou a possibilidade de criar o programa de auxilio para instalação 

de energia fotovoltaica em propriedade rurais produtivas. 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. 

 


