Reunião da Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação
CARTA DE INTENÇÕES
Aos quinze dias do mês de maio do ano de 2014, às 17hs00, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se o encerramento dos trabalhos referente ao Evento da
Semana da Agricultura Familiar, sob o comando dos Vereadores que compõem a Comissão
Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação da Câmara de Vereadores de
Taquara. Esta Comissão de Terras é formada pelos Vereadores Guido Mario Prass Filho, Lauri
Fillmann e Moises Candido Rangel. Como sabemos, o Ano de 2014 foi definido pela ONU,
como sendo o ANO DA AGRICULTURA FAMILIAR, o combate e a erradicação da fome no
mundo. Ouvimos os Produtores, houve debates para que, juntos, possamos repassar para os
Poderes Executivo e Legislativo, as prioridades e quais ações os governantes poderão realizar
de apoio aos produtores, dando ênfase a Agricultura Familiar em nosso Município de
Taquara. Neste sentido, através desta “CARTA DE INTENÇÕES” elencamos as prioridades
decididas pelas pessoas que participaram das reuniões, sendo as três primeiras de maior
necessidade de realização.
DIA 12/05/2014 às 09hs00: HORTIFRUTI: Acesso às Propriedades Pelas Vias Públicas,
Patrulha Agrícola, Implantação da Disciplina de Técnicas Agrícolas nas Escolas Municipais e
Estaduais do Município de Taquara, Procura de Novos Mercados de Vendas dos Produtos,
Turismo Rural, Plano Diretor no Meio Rural, Visita aos Produtores, Levantamento do que
está sendo Produzido e o que poderá ser produzido na Agricultura do Município, Inclusão
digital no Interior, Fortalecimento do Cooperativismo, Produção de Figo para Empresa Piá,
Estudo de uma Mini Ceasa no Âmbito Regional com Encaminhamento para a AMPARA, para
análise, Ampliação e Melhorias na Feira do Produtor com mais estandes para os produtores.
Foi reivindicada a ampliação e melhorias da Feira do produtor. Estudo do plantio da Oliveira.
DIA 12/05/2014 às 14hs00: PRODUÇÂO DE LEITE: Criação do Programa Municipal do Leite,
onde as demais abaixo descritas se enquadrarão dentro desta: Acesso as Propriedades,
agilizar o Projeto Leite Gaúcho do Governo do Estado, incentivar os Produtores e dar
estímulos, mostrando viabilidades, Assistência Técnica aos Produtores. Treinamento aos
operadores de Máquinas da Patrulha Agrícola. Patrulha Agrícola eficiente. Incentivo da
Câmara de Vereadores para o Projeto do Leite. Incentivar a chamada pública do leite através
da EMATER. Gestão na Propriedade. Política séria para o Leite. Profissionalizar o produtor de
leite, melhorando a genética pela inseminação com custo menor. Acompanhar o Projeto
Dissemina do Estado. Assistência Técnica pela EMATER com treinamento e capacitação pelo
SENAR. Pastagem, manejo, qualidade, adubagem e irrigação das propriedades. DAP Adubos
para pastagens com maior qualidade, ideal para forrageira, com alto teor de fósforo.
Transporte gratuito para insumos e correção do solo com fortalecimento do mesmo. Tripé
para a produção, sanidade, alimentação e genética.
DIA 13/05/2014 às 09hs00: APICULTURA: Criação de um Programa Municipal de Apicultura,

onde envolvam atividades em ocorrência de Assistência Técnica, capacitação para o
produtor, conscientização e da importância da Apicultura para a Agricultura familiar.
DIA 13/05/2014 às 14hs00: GADO DE CORTE: Adaptar Frigoríficos locais para abate de
ovinos e bubalinos. Visitação em conjunto com a direção da Associação de Criadores de
Carpas, em uma Fábrica de ração para peixes. Caminhão boiadeiro para os pequenos
produtores. Levantamento de criação de grandes e pequenos animais para abate. Adaptar
Frigoríficos locais para abater os ovinos do Município. Incentivo para compra de pistola para
abate de Bubalinos. Criação de suínos num sistema integrado, com atração de empresas
regionais. Estímulo à criação de tilápias e fabrica de ração.
DIA 14/05/2014 ás 09hs00: PSICULTURA: Programa Municipal de Desenvolvimento da
Piscicultura. Aumentar o consumo de peixes através de ações de comercialização.
Introduzir criação de tilápias, cursos, informações e incentivos financeiros. Regularização
dos açudes via município, Secretaria da Agricultura (SEAPA), do Estado e EMATER.
Fornecimento de rações, com uma fábrica em Taquara. Transporte de peixes com caminhão
da Patrulha Agrícola. Material para feiras. Programa de desenvolvimento para a Piscicultura.
Diretriz do Município para reconhecer a atividade. Comprometimento do Município em
cumprir com o peixe na Merenda Escolar. Patrulha Agrícola eficiente.
DIA 14/05/2014 às 14hs00: ORIZICULTURA: Manutenção, patrolamento e ensaibramento
das estradas até o final, no total da mesma, já que hoje está sendo feita por partes, com
prioridade para os meses de fevereiro, março e abril período da colheita de arroz. Trazer
Técnicos do IRGA e representante da COPERJA nos próximos eventos. Auxílio para
regularização das lavouras de arroz.
DIA 15/05/2014 às 09hs00: PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL: Agilizar o projeto e execução
da Rede Trifásica de Morro alto e Quarto Frio; Execução do Projeto Briquete, moagem e
compactação da sobra do carvão; Falta de água nas localidades devido a falta de energia de
rede trifásica; projeto de Silvicultura que enquadra a produção de carvão na Agricultura
Familiar. Oscilação do sinal da telefonia móvel da operadora Vivo. Manutenção das estradas
das localidades e acesso às propriedades.
DIA 15/05/2014 ás 14hs00: AGROINDÚSTRIA: Fortalecimento do FUNDAT; Ampliação do
Prédio da COTAF; Curso de Gestão em Agroindústria; Parceria do Município com a FACCAT
para a reativação do Laboratório de análise de Água para auxiliar os produtores; Projeto
Integrado de setores e entidades para fortalecimento da Agroindústria; Reavaliação da
Legislação Municipal da Agroindústria. Ampliação e modernização dentro das normativas
exigentes, do Prédio da Feira-COTAF.
Diante deste levantamento, solicitamos que a presente “CARTA DE INTENÇÕES”, seja
encaminhada para as seguintes autoridades:

Senhor Prefeito Municipal de Taquara: TITO LIVIO JAEGER FILHO
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Taquara: ARLEU MACHADO DE OLIVEIRA
Secretário de Agricultura de Taquara: Senhor IDALCI RENATO LAMPERTI.
Nada mais havendo a tratar, às 17hs00 foram encerrados os trabalhos referentes ao Evento
da Semana da Agricultura Familiar. E, para constar, eu, Maria Lucia de Oliveira Souza,
Servidora desta Casa legislativa, lavrei a presente Carta de Intensões, que, lida e achada
conforme, vai assinada por mim, pelos Vereadores, Autoridades e demais presentes neste
encerramento.
_____________________________

_____________________________

Vereador Moisés Candido Rangel
Presidente da Comissão de Terras

Vereador Guido Mário Prass Filho
Relator

____________________________
______________________________
Vereador Lauri Fillmann
Arleu Machado de Oliveira
Vogal
Presidente Da Câmara Vereadores Taquara
_____________________________
Tito Livio Jaeger Filho
Prefeito Municipal de Taquara

_____________________________
Idalci Renato Lamperti
Secretário Municipal de Agricultura

Vereador Anildo Ribeiro Araújo:
Vereador Adalberto dos Santos Lemos :
EMATER- Felipe Pereira Dias:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara:
Sindicato Rural do Vale do Paranhana:
ATP- Associação Taquarense de Piscicultores:
ATAF- Associação Taquarense de Produtores da Agricultura Familiar:
COTAF- Condomínio Taquarense de Feirantes:
ARPLED – Associação Regional de Produtores de Leite e Derivados:
Inspetoria Veterinária:

