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CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MULLER

Prestação de Contas - Secretaria Municipal da Agricultura 201712019
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Desenvolvimento Rural

O Comderu foi reativadíJ, coll a pafiicipação de âssociações, agriÇLlltores e

entidades ligadas ao setoÍ prirnário. Forarn realizadas diversas íeuniões para

discritir e construir palíiicas púbiicas e demandas do setor primário.

Arnpliação e qualificação dos serviços da Patrulhâ agrícola

A Sema contâ atuahnente com dois tratores agricolas, duas

retroescavadeiras e um caminhão caçâmba para realizar os seflriços solicitados

pelos agricultores. Durante o período de foram realizados mais de i.200 pedidos

com esse maquinário.

Entre os serviços :nencionados. podeffios destacar a pretrlaração de soio e o

plantio de rnilho e Í-orrageiras, a iimpeza e arnpliação de açudes e a terraplanagern

para construção de 4rl casas na Comunidade Quilombola do Macaco Branco.

Movimentação do Setor Primário

Levando em consideração os dados disponibilizados pela Secretaria

Estadual da Fazenda o setor primário rnovirnentou entre os anos de 2017 e 2019.

mais de 35 ililhões de reais, o que gerilu um retornc aprn-ximada p"ra o inunicipia,

relativo aos anos de 2017 e2A18, de mais de2.28 rnilhões de reais.

Feira do Produtor Rural {iunta ao l,other Kern)

.Tuntamente com a Emater fbi realizada a qualificação da Feira do Produrtor

Rural, coln a ampliação de horários e a participação de mais agricultores do

município e ate de cidades vizinhas, com a comercialização de produtos in natura e

agro i n,J ustrial izados.
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Qualificaçãa e apoio a realizeçã.e da Feira do Peixe

Foram realizadas 03 edições da Feira do Peixe, onde ocorreu a

comercialização de rnais de 10 toneladas de peixe vivo e congelado. Alem da

ampliada da participação de piscicultores do município e da estrutura da feira.

f'eiras da Agricultura Familiar durante as ediçôes da Yolksfest

As duas edições da Feira da Agricultura Familiar ocorram durante a

tradicional festa da cidade de Portão. a Volksfest, os espaços contaram com 46

estandes distribuídos entre asri,Jult,ires, agroindústrjas. artesões. do rnr"rnicipio e da

região e instituições ligadas à agricultura.

Insnpfnriq Yafarinó riq

No decorrer do períocio foi reestruturado o Escritorio da Inspetoria

Veterinária no município- que atualmente conta com ur1 Medico Veterinário do

Estado e um servidor municipal,para realizarem as atividades de emissão de GTA,

cadastra de propriedades rurais. campanhas de vacinação da febre aftosa e

cadastrados de eventos.

Programa Municipa! de Fomento ao Desenvolnimento Rural

Foi estruturado um programa de incentivo e melhoramento da produção,

onde foram adquiridas 66 toneladas de adubo quimico, 600 toneladas de calcário,

alem da aquisição de equipamentos agricolas em um montante de 85 mii reais,

sendo. un: pé de pato, uma grarle niveladcra, urna grade globe corn pÍteus, umâ

concha para recolher pedras, um carretão agrícola e uma enxada rotativa.

Este programa benefício mais de 120 famílias de agricultores que emitirarn

nota tiscal cle produtor e se caciastraram junto a SEMA.

Reuniões de descentralização da Agricultura

l)urante este período foram realizadas mais de 30 reuniões, com a

participação de aproximadamente 700 agricultores, nas rnais diversas localidades

do interior do mr-rnicípio para tratar de pautas colno a emissão de Nota Fiscai de
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PREFEITUR.A MUNICIPAL DE PORTÃO
CENTRO ADMINITRATIVO ARTHUR MÜLLER ,

Produtor, Vacinação da Febre Aftosa, Programa de Fcmento ao Desenvolvimento

Rural, Piano Safra e Separação de Resíduos.
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O Prograrna de Subsídio de Mudas Frutíferas e de Silvicdtura tem como

objetivo incentivar e qualificar a produção agrícola, quanto ao citÍos e as floÍestas

de eucalipto e acácia negra, Çorn o subsídio de 509ó do valor de mudas, quando da

aquisiçàa ilelos prudutores. Ertre 2Al7 e 2020 foraln abarcados *pro:^imadarirente

55 mil reais de subsidio paru a aquisição de mais de 80 mil rnudas.

t I ) Projetc Ce Fortalecirnento Sócia Econônnico de CcrnuniCatles Quilombalas

Atraves da Emater Íbi desenvolvido u11r projeto para distribuição de

insumos. materiais e equipamentos para 50 farnílias quilornbolas, onde foram

adquiridas 19 toneladas de adubo orgânico, l0 toneladas de adubo quírnico,2 mil

melrnq rie teln nâra CeÍCanlentc) de horta- 25ü iluurões e -§0 enxadas. C val6r do

projeto foi de 58 rnil reais. sendo 50 mil reais do Estado do RS e 8 mil reais de

contraparti da da Prefeitura.

l2) Distribuição de sementes crioulas para Comunidade Quilombola

A partir de um programa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural

- SDR foram distribuidos mais de ó0 kg de semente de milho e 40 kg de semente

rl.- feiiàn

13) Aquisição de Caixas Plásticas

A Frefeitura adquiri'"r e disponil-.ilizorr para a Associaçào \/alecitrus 4.-s00

caixas plásticas para auxiliar na esc.oaÇão da produção, beneficiando mais de 50

famílias.
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