
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 04/02/2015 
 
Ata descriminada por assunto da pauta do dia com sua deliberação pelos conselheiros 
presentes. Logo após, apresenta os informes. 
 
1. Leitura da Ata anterior para apreciação e votaçã o 
A ata da reunião ordinária de 09/12/2014 foi lida e colocada em votação. Aprovada por 
unanimidade. 
 
2. Decreto de situação de emergência do município p ela longa estiagem 
O presidente do CMDRS, José Arcanjo Nunes, relatou que houve uma reunião com a 
Defesa Civil, Semag, Semma, Incaper, Idaf, Sindicato Rural e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais para apresentar e levantar informações sobre a situação de 
estiagem que passava o município. Na reunião surgiu a necessidade de levantar 
dados que fundamentasse o diagnóstico de calamidade com danos na produção 
agropecuária e no acesso à água para as famílias rurais.  Com base na reunião 
realizada com várias instituições e o diagnóstico de calamidade que encontrava o 
município foi suficiente para que o prefeito no dia 19/01/15 decretasse situação de 
emergência. Após o decreto, a demanda das ações para utilização de horas máquinas 
no município deverá ser encaminhada e estudada pela Defesa Civil e Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente para que o prefeito possa abrir a discussão com o Estado 
para contratação de horas máquinas sem licitação, com isso, agiliza o processo de 
atendimento as famílias rurais mais atingidas, tendo o objetivo de atender o consumo 
humano e os animais, nesta ordem de prioridade.  
O armazém da Conab em Cachoeiro estará à disposição para estocar o milho após 
limpeza e reparos. O produtor deverá fazer o cadastro na Conab que será responsável 
por definir a quantidade máxima por produtor de acordo com o número de animais 
beneficiados com a compra do produto. O preço por saco para pegar no armazém da 
Conab em Vitória está por 33,00 reais/saco de 60 kg. Após a aprovação do produtor 
ele terá que pagar uma DUA no Banco do Brasil e imediatamente retirar o produto no 
armazém em Vitória. Ficou encaminhado que o Sindicato Rural ficará responsável em 
centralizar a demanda dos produtores do município auxiliando-os no cadastro e 
demais esclarecimento sobre o programa. 
O conselheiro e secretário municipal de meio ambiente, Sr. Gustavo relatou que as 
ações de médio/longo prazo de recomposição e conservação de áreas de recarga com 
plantio de espécies florestais nativas serão de importância estratégia. Menciona ainda, 
que empresas têm buscado a secretaria municipal de meio ambiente à procura de 
áreas para plantar árvores subsidiando mudas e demais materiais necessários como 
forma de suas empresas fazerem a compensação ambiental. Outra oportunidade para 
estimular a recomposição florestal, o Secretário relata a possibilidade dos agricultores 
de acessar ao Fundo Municipal de Meio Ambiente que conta com 380 mil reais para 
reflorestamento de áreas, recursos estes que terá de ser liberado pela promotoria. Os 
conselheiros presentes gostaram da proposta e também disseram que será 
interessante priorizarem uma microbacia para concentrarem a aplicação dos recursos 
para tal fim. Outro direcionamento do CMDRS foi a necessidade de realizar um evento 
para que os agricultores tivesse momentos de informação sobre as experiências 
exitosas no Estado, a exemplo do projeto Plantadores de Água em Alegre, além do 
objetivo principal do evento de planejarem ações concretas com o tema “Água” para 
desenvolverem no município. Portanto, foi eleita uma comissão formada pelo Incaper 
(Dirceu), Secretária de Meio Ambiente (Carina) e o IDAF (Diego ou Justino). O evento 
será promovido para 80 a 100 pessoas e os recursos serão mobilizados com as 
instituições no município. 
 
3. Solicitação da Semag de recursos do FMDRS para m anutenção dos 
Maquinários 
O presidente do CMDRS e Secretário de Agricultura e Abastecimento Sr. José Arcanjo 
Nunes solicitou o valor de 100 mil reais do FMDRS para contratação de uma empresa 
de prestação de serviços para manutenção das máquinas, sendo este valor suficiente 



também para aquisição de peças de reposição. Com a palavra o conselheiro Fábio 
(secretaria municipal de saúde) disse que seria importante que alguém que 
conhecesse de mecânica acompanhasse todo o processo e que o Sr. Marco Antônio 
(Semag) seria a pessoa mais indicada. A conselheira Andressa referiu que seria 
importante que os recursos fossem aplicados somente na aquisição de peças e que a 
mão de obra ficasse por conta da prefeitura. No entanto, segundo a conselheira 
somente nos casos excepcionais fosse contratada mão de obra especializada. Já o 
Conselheiro Wesley questiona que o município tem um orçamento anual de 300 
milhões de reais e que seria importante que a administração aumentasse o repasse 
para a secretaria municipal de agricultura e abastecimento, para que não necessário 
recorrer ao FMDRS. Colocado em votação a proposta de liberação de 100 mil reais do 
FMDRS para manutenção de maquinários foi aprovada com nove votos a favor, três 
contra e uma abstenção. 
 
4. Renovação do CMDRS para o biênio 2015 e 2016 
Para a renovação do CMDRS será necessária que seja encaminhado um ofício para 
as entidades de apoio e as do poder público. A responsabilidade de elaborar o 
documento é do secretário do CMDRS. A Semag encaminhará as entidades. Quanto à 
representação dos agricultores serão realizadas reuniões regionais com as 
comunidades para eleição dos seus representantes no CMDRS, para estas reuniões 
foi criada uma comissão formada pelos conselheiros: Edson, Dirceu, Wesley, Edmilson 
e Arnaldo que prepararão a metodologia, a locação das comunidades por região e o 
cronograma das datas que acontecerão as reuniões. 
 
INFORMES 
• O conselheiro Arnaldo informou que conseguiu a retroescavadeira e o caminhão 
via a secretaria de obras para atender a solicitação do Sr. Amarildo, coordenador do 
Grêmio, pauta da reunião anterior do CMDRS. 
• Saldo do FMDRS no dia 31/12/14 foi de R$ 470.712,58 e no dia 31/01/15 foi de 
R$ 497.509,46. 


