
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

l DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente
Prefeitura Municipal de Mariópolis
Endereço: Rua Seis, 1030.

Cidade: Mariópolis

Conta Corrente*Banco*
210-0 boi
Responsável: MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK

Endereço: Rua Seis, 1030.

PLANO DE TRABALHO

CNPJ 76.995.323/0001-24

UF: PR CEP: 85.525-000 Telefone: (46) 3226 - 8100 Esfera Administrativa: Municipal

Agencia*
8275-9

:i/0rgao: 3.306.983-9
ixpedidor: SSP/PR

Cargo: Prefeito Municipal

raça de Pagamento*
MARIÓPOLIS
CPF: 495.843.679-00

Função: Gestor Público

:EP: 85.525-000

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto
MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO LEITEIRO Início:

Duração

Término:
Após publicação no DIOE

12 meses após a publicação
no DIOE

Identificação do Objeto:
3.000 doses de sémen de bovinos leiteiros das raças Jersey e Holandês para serem utilizados em inseminação artificial e 4 butijões criogênicos,
capacidade 20 litros, para conservação e transporte de sémen.
Justificativa da Proposição!

Mariópolis está situado no sudoeste do Paraná. Caracteriza-se por possuir uma estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades que
aliado às condições de clima e solo tornam a bovinocultura de leite a principal atividade a ser desenvolvida pelos produtores rurais no sustento
de suas famílias, sendo que 647 famílias tem Declaração de Aptidão ao Pronaf. Destas, 400 famílias trabalham com leite. Para que o negócio
'leite" seja rentável a ponto de família ter possibilidade de sustento e progresso económico faz-se necessário o aumento da renda na
propriedade que será consequência do aumento da produção de leite. O caminho para o aumento da produção se dará pelo aumento do
Dlantel e melhoria genética do mesmo. Estes dois fatores são diretamente influenciados pela inseminação artificial com sémen de boa
qualidade.



3. METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R$ 1,00)

Meta

1

2

Código da
Natureza
Despesa
33.90.30

33.90.30

Descrição

Doses de sémen para matrizes de
bovinos leiteiros

Localização

Pref. Mun.

ButijÕes criogênicos (201) Pref. Mun.

Duração

Início
Após

publicação no
DIOE

Término
12 meses

apôs a
public.

no DIOE

Indicador Físico

Unidade
Doses

un

Quant.
3000

4

Custo

Unitário
18,00

2000,00

Total
54.000,00

8.000,00

TOTAL 62.000,00

4. CAPACIDADE INSTALADA (refere-se a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto).

O município de Mariópolis tem estruturado o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente que conta com l Médico Veterinário e 2 Técnicos
Agrícolas e 10 inseminadores ligados à Associação dos Criadores de Bovinos Leiteiros de Mariópolis. A EMATER local tem um Engenheiro
Agônomo que auxilia na orientação técnica aos produtores.

5. BENEFICIÁRIOS ( famílias, pessoas ou instituições )

Meta Especificação

Doses de sémen para matrizes de bovinos leiteiros

Butijôes criogênicos (201)
TOTAL (sem repetição)

Diretos
400

400
400

Quantidade
Indtretos

400

400
400

Total
800

800
800

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Meta

ia 5

Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.

A Prefeitura Municipal de Mariópolis, proponente e coordenadora deste projeto, é uma entidade responsável pelo fomento e
subsidiária dos pequenos produtores nas áreas de agricultura e pecuária.

1. Aquisição das doses de sêmem e dos botijoes: Serão adquiridos através de licitação

2. Local onde permanecerão e manutenção:
Após a aquisição, os botijoes permanecerão sob a responsabilidade da Prefeitura, distribuídos aos inseminadores que
atendem as comunidades.
A responsabilidade pela manutenção será do Departamentos de Agricultura da Prefeitura.
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3. Contrapartida da Prefeitura:
Como contrapartida financeira o município entrará com 5% do valor do custo dos bens a serem adquiridos. Também/ se
encarregará de disponibilizar um funcionário para fiscalizar as inseminações que estarão sendo realizadas pelos
inseminadores ligados à ACBLM. Como os inseminadores estão estrategicamente localizados/ os mesmos são
proprietários de veículos e se dispõe a fazer o transporte do butijão e o custo deste transporte ficará por conta dos
produtores,

4.

5.

Propriedades a serem atendidas:
Todas as propriedades que tem produção de leite podem ser atendidas pelo serviço de melhoria genética através da
inseminação artificial que estará sendo disponibilizado. São 400 famílias mariopolitanas.

Contrapartida das propriedades atendidas:
A contrapartida prevista é o custeio do transporte do inseminador, bem como o compromisso de participar dos eventos
e treinamentos que forem disponibilizados com a finalidade de orientar tecnicamente aos produtores. Estas
propriedades terão como contrapartida o aumento do plantei e a contribuição para o processo de seleção de raças de
gado leiteiro com maior potencial produtivo, fornecendo instalações e alimentação para contribuir no processo de
melhoramento zootécnico adotado pelo município.Também contribuirá para o aumento da geração de renda municipal.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,

Meta

1

2

Total

Participante

Proponente
SEAB
Total

Proponente
SEAB
Total

Proponente
SEAB

00) -ANO:

PARCELAS MENSAIS Total
I

2.700,00
51.300,00
54.000,00

400,00
7.600,00
8.000,00
3.100,00
58.900,00

II

Total 62.000,00
8. PUNO DE APLICAÇÃO

III

. _

IV

Natureza da Despesa
Código Especificação

Custeio
Total

V VI V

Proponente

3.100,00
3.100,00

II VIII IX X XI XII

i

Participação /*£ « f
SEAB Total / -£ «^ \0 62.000,00 [ J % ^ $

58.900,00 62.000,00 \ c



DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos
s sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração
3úbltca Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma vieste Plano de Trabalho.
Mome: MÁRIO EDUARDO LOPES PAULEK
-argo:
Local:

Prefeito Municipal
Mariópolis/PR

Data: Assinatura
10. PARECER DA CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB
Nosso parecer é favorável ao pleito por se tratar de um projeto que tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura de leite no município de
Mariópolis, visando agregar renda aos pecuaristas, por meio do aumento do plantei e melhoria da qualidade do mesmo.

Nome:
Cargo:
Local:
Data:

ROZANGELA PICOLO
Chefe do Núcleo Regional da SEAB- Pato Branco
Pato Branco/PR

N ÍSÕ/KS
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11. APROVAÇÃO DA SEAB
Nome:
Cargo:
Local:
Data:

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário Estadual da Agricultura e do Abastecimento
Curitiba/PR

Assinatura


