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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 04/03/2015 
 
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 04/02/2015 foi lida e colocada em votação. Aprovada por 
unanimidade. 
 
2.  Apresentação do projeto de Georeferenciamento R ural 
O servidor municipal Sr. Fabiano Canella reafirmou para os conselheiros presentes 
que o projeto de georeferenciamento rural apontou para correção de limites de 
localidades em Jacu e em Monte Libano, ambas pertencem a mais de um distrito, não 
sendo legal segundo as leis existentes. Isso tem que ser solucionado com o aval das 
localidades referidas. O CMDRS por se só tem a possibilidade de aprovar a definição 
das nomenclaturas das localidades, disse Sr. Canella. Cautelosos e ampliando o 
debate, os conselheiros aprovaram por unanimidade a realização de reuniões nas 
localidades de Jacu e em Monte Libano. Para coordenar a realizações das reunião foi 
criada a comissão com a manifestação de interesse os conselheiros: Edmilson(STR), 
Wesley(SR), Lila(Jacu) e Elimário (Gironda/Soturno). Após as reuniões o Sr. Canella 
ficaria responsável de trazer na reunião do CMDRS os resultados nas localidades e os 
próximos passos para conclusão do projeto de georefencialmento rural. 
 
 
INFORMES 
• O suplente do presidente do CMDRS, Sr. Edson Moreno Canchilheri, apresentou 
a Economista Doméstico Daniele que foi contratada para compor o quadro da Semag. 
Daniele em sua fala se colocou a disposição do conselho para o desenvolvimento de 
seus trabalhos. Edson apresentou também o novo Secretário Municipal de Meio 
Ambiente Paulo Stelzer.   
• O conselheiro Dirceu relatou que a proposta da programação do Seminário das 
águas foi elaborada pela comissão que se reuniram por três vezes. Menciona ainda 
que a data do evento será no dia 18 de março de 2015, no auditório da FACCACI, com 
o público de 80 a 100 pessoas. O Conselheiro Wesley confirmou que o recurso 
financeiro para custear o almoço será de responsabilidade do Sindicato Rural 
juntamente com o Senar, já o recurso financeiro necessário para custear o café ficou 
na responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Selita, sendo 
confirmado pelo Conselheiro Edmilson. Edson, suplente do presidente do CMDRS, 
relatou que é de suma importância à participação e divulgação do evento por parte dos 
conselheiros e que até o momento não se tinha a confirmação da presença do 
Secretário Estadual de Agricultura no evento. Foi confirmada pelo conselheiro Marcelo 
a participação da EFACI como responsável em desenvolver a atividade de mística do 
evento. Foi marcada uma reunião com a comissão organizadora de evento para o dia 
06/03/15 às 8h no auditório da Semma. 
• A Flávia, consultora da defesa civil explicou que o atendimento as famílias 
atingidas pela longa estiagem no município está sendo feito por um técnico que vai ao 
local e analisa a viabilidade e a ordem de prioridade, sendo esta primeiramente o 
abastecimento humano, animal e depois a produção/irrigação agrícola. Relatou ainda 
que foi realizado no município o cadastramento de 135 produtores que necessitam do 
atendimento neste período de estiagem e que já foram atendidas 54 propriedades com 
o abastecimento de água através do carro pipa e que também já foram atendidos 81 
produtores com máquinas para escavação, abertura e limpeza de poço. Menciona 
também, que o município não pode atender a demanda de construção de caixa secas 
porque não possui o maquinário adequado para este fim, e que o produtor deverá ter a 
responsabilidade de escavar o poço no ponto que o técnico marcar e que este também 
não deve solicitar água se não tiver o reservatório para armazená-la. Em seguida o 
Marco Antônio da Semag apresentou o relatório dos atendimentos com as três 
retroescavadeira, beneficiando 75 produtores com 5 horas para cada. Sr. Edson 



sugeriu que se alguma comunidade estiver passando por momento de dificuldade por 
causa da estiagem deverá procurar a Defesa Civil para fazer o cadastro e que os 
serviços com os maquinários terão prioridade o atendimento regionalizado. 
• O suplente do presidente do CMDRS, Edson informou que estão sendo realizadas 
as reuniões regionais com as comunidades no mês de fevereiro e março para eleição 
dos seus representantes no CMDRS e que só estão faltando realizar em quatro 
comunidades sendo que as outras cinco já aconteceram. Colocou como proposta a 
data do dia 25/03/15 no gabinete do Prefeito para a cerimônia de posse dos novos 
conselheiros do CMDRS. 
• O conselheiro Wesley convidou para cerimônia de entrega de certificados dos 
cursos promovidos pelo Senar que acontecerá no restaurante próximo a Itaóca no dia 
20/03/15 às 18h. 
• Wesley informou também que o milho fornecido pela Conab já está disponível 
para que o produtor possa buscar em Vitória. 
• O conselheiro Fábio, da Secretaria Municipal de Saúde comunicou que no dia 
14/03/15 acontecerá à vacinação de animais contra a raiva na zona urbana do 
município e que está precisando de voluntários para desenvolver o trabalho. 
• O conselheiro Dirceu reforçando o convite do Seminário das Águas quanto à 
importância da participação e da divulgação do evento por parte dos conselheiros. 
• Saldo do FMDRS no dia 31/02/14 foi de R$ 421.355,75. 
 
 
 
 
 


