
ATA nº 02/2021 

Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (15/07/2021), reuniram-se nas 

dependências do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura os membros que compõe o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável de Porto dos Gaúchos, para 

apresentação e aprovação dos nomes dos produtores e assentados do projeto Arara Azul a 

serem beneficiados com implantação de poços semi artesianos que serão usados para fazer a 

irrigação dentro de cada propriedade. Foi explanado também que já existe poços em treze (13) 

das  vinte e sete(27) chácaras existentes no projeto, ficando assim após a instalação dos 

quatorze (14) poços, todas as chácaras com poços individuais facilitando o dia a dia dos 

produtores e aumentando sua produção. Foi discutido também que áreas que já foram 

destacadas das chácaras do projeto original não serão beneficiadas. Após explicação o 

presidente Leandro Oberte Schaedler expos o nome dos produtores e o número de cada 

chácara que serão beneficiados: Chácara 02 – Maria Albertina das Neves, CPF nº 005.937.131-

50; Chácara 11 - João José das Neves, CPF nº 810.425.401-44; Chácara 12 – Janete Neves de 

Oliveira, CPF nº 522.777.711-04; Chácara 13 – Lucinéia Neves Ferreira, CPF nº 036.676.681-39; 

Chácara 14 – Creusa da Silva Fortunato, CPF nº 909.605.481-49; Chácara 15 – Maria Rosa dos 

Santos, CPF nº 340.334.241-72; Chácara 16 – Alexia Poliana Rezer da Silva, CPF nº 

039.844.341-62; Chácara 17 – Gregório Gladki Petrenko, CPF nº 253.582.001-34; Chácara 18 – 

Izabel dos Reis Maria, CPF nº 000.236.901-00; Chácara 20 – Silvone Gomes dos Santos, CPF nº 

009.266.021-52; Chácara 22 – Euripedes Cardoso Fernandes, CPF nº 322.943.521-49; Chácara 

24 – Zilda Maria Ribeiro da Silva, CPF nº 535.771.831-87; Chácara 27 – Marlene Rezer, CPF nº 

535.802.731-91; Chácara 29 – José Sales Pereira, CPF nº 977.955.421-15. Após ter exposto os 

nomes dos benificiários o conselho aprovou o nome de todos, sendo assim autorizando a 

Secretaria Municipal de Agricultura a dar continuidade nos trabalhos referentes a perfuração 

dos poços. Não havendo nada mais a tratar nesta reunião eu Déborah Kreutzfeldt Zeferino, 

redigi e assino a presente Ata juntamente com os membros do Conselho presentes. 

  

 


