Reunião da Comissão Permanente de Terras, Agricultura, Patrimônio e Habitação - Gado de
Corte, Abastecedores, Suinocultura e Avicultura.
Aos treze dias do mês de maio do ano de 2014, às 14hs00, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se Reunião da Comissão Permanente de Terras,
Agricultura, Patrimônio e Habitação. Vereador Moises Candido Rangel: Boa Tarde a todos.
Agradeço a presença, por terem aceitado nosso convite para participarem desta reunião.
Conforme determinação da ONU, este ano de 2014 foi decretado como o ano de combate a
fome, sendo considerado o Ano Mundial da Agricultura Familiar. Esta reunião é uma iniciativa
da Câmara de Vereadores, formada pela Comissão onde os Vereadores Guido Mario Prass ,
Lauri Fillmann e este que voz fala, fazem parte da mesma. O objetivo destas reuniões é para
ouvir os produtores e ver o que os Poderes executivo e Legislativo podem fazer para ajudar. A
ideia é discutir com cada setor e ver qual rumo tomar para melhorar cada setor. Veterinário da
EMATER- Felipe Silva: Na pecuária de corte não tenho ainda um quantitativo quanto ao numero
de produtores. Recebo informações de agricultores que em Taquara não possuem abatedouros,
tendo este que irem à Parobé e Rolante para o abate. Não existe assim, por exemplo, a
Prefeitura de fazer um abatedouro comunitário. Teríamos que verificar a maneira de fazermos a
criação de um meio com seguimento da Lei da agricultura Familiar, um pouco mais branda. Hoje
tenho visitado mais os produtores de leite, mas atendendo a todos conforme solicitação. Osmar
Gonzaga: Hoje temos problemas com o abatedouro de ovelhas. O mercado oferece um preço e,
a negociação tem que ser vista por ambas as partes. Os criadores de ovinos estão se associando
na Associação de Lomba Grande. Como está hoje a situação dos abatedouros. João Carlos Reis
de Oliveira: A criação de ovelhas esta se desenvolvendo de um modo lento, mas está evoluindo.
Isto irá forçar o abate de ovinos. Vereador Guido Mario Prass Filho: Os grandes criadores de
gado de corte não são de Taquara. Teríamos que ter feito um apanhado na secretaria do
estado, para que tivéssemos contato dos mesmos. Dois mil produtores tiram nota fiscal no
Município de Taquara. Jair Smaniotto: Ver maneira e questionar os órgãos de fiscalização para
fazerem pequenas adaptações em outros frigoríficos para o abate. Ver se o projeto é viável e
expandir na região. Cleomar Smaniotto: Hoje para abate de búfalos, teríamos que ter uma
pistola diferente para que possamos fazer o abate do búfalo, pois custa em torno de trinta mil
reais e a verificação pelos órgãos para liberação da mesma. O investimento é alto, com um
retorno pequeno. Havendo uma garantia, seria diferente, pois teríamos o retorno. A adequação
é necessária. Vereador Guido Mario Prass Filho: Quanto o Frigorífico Santo André consome de
suíno, pois estes acabam vindos de outros municípios. Jair Smaniotto: Temos o problema de
logística. A criação de suínos concentrou na mão de grandes criadouros. A exportação manda
muito no mercado e, são os fortes que conseguem aguentar. Estes grandes produtores tem
uma estrutura forte montada. O que poderia o Município incentivar o criador com uma genética
boa e largar na mão do criador. Seria feito uma integração. Mercado para colocação desta
produção teria, mas o produtor também teria que obter lucros. O suíno teria que ser comprado
em grande quantidade para baixar custo. O ganho deverá ser feito pela conversão em peso.
Criar suínos com a supervisão pelo Município. Felipe Silva- Sugiro que o Município abrir uma
licitação ou um incentivo para que uma empresa se instale nos primeiros anos, para dar início a
esta criação de suínos nos padrões para uma comercialização. Com isto poderão estar pensando
no agricultor. Osmar Gonzaga: A criação de suínos se iniciou com as Cooperativas. Em nossa
região não temos cooperativismo. Muitas vezes as Cooperativas quebram por ter pessoas que
não sabem administrar. Temos o SENAR e EMATER, onde poderão nos auxiliar para que
tenhamos uma maneira certa de criarem suínos. João Carlos Reis de Oliveira: Hoje os criadores

de suínos em Olhos Dágua, utilizam a matéria prima da Schin. A piscicultura tem um mercado
muito grande, mas falta uma ajuda a entrar neste mercado. Encontramos também dificuldade
no preço alto para comercialização do file da tilápia. A tilápia tem varias sequencias no processo
de padrão de criação. Larissa Klein: Incentivar a criação de um número maior de criadores de
tilápia no Município. Baratear o custo com a criação de uma produtora de ração para peixes.
Vereador Guido Mario Prass Filho: As demandas foram elencadas conforme seguem abaixo
descritas. 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 a criação de tilápias e fabrica de
ração. Nada mais havendo a tratar, às foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Maria Lucia
de Oliveira Souza, Servidora desta Casa legislativa, lavrei a presente Ata, que, lida e achada
conforme, vai assinada por mim, pelos Vereadores e demais presentes nesta Reunião.

.

