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Aos quatorze dias de junho de dois mil e vinte e um a reunião do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável iniciou às quatorze horas e trinta e dois minutos 

com a presença de nove dos vinte e dois conselheiros titulares. No primeiro momento, a 

secretaria do conselho verificou a presença dos conselheiros para analise do quorum, 

após fez a leitura da ata da reunião ordinária do dia oito de março desse mesmo ano. Ao 

fim da leitura, a conselheira Dora da Economia Solidária solicitou a correção do nome 

da Comissão Parlamentar Municipal, isto é, Comissão da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária. A reunião teve a seguinte pauta: 1) Eleição da nova diretoria; 2) 

Patrulha Mecanizada; 3) Lei de alteração do CMDRS; 4) Dia da Agricultura 

Familiar; 5) Campo Alegre; 6) Informes. A secretaria Taís inicia informando da 

necessidade de se fazer uma nova eleição em virtude do término do mandato atual. Ela 

ressalta que o mandato atual é da Sociedade Civil e pede para as partes do governo 

organizem suas chapas, caso haja interesse. No entanto, os presentes decidirem que o 

próximo seja composto por conselheiros da Sociedade Civil e Governo. Sem objeção, 

formou-se uma única chapa composta por Elias da AFERNI (presidente), Sandro da 

SEMAS (vice-presidente) e Taís da CPT (secretaria). Dessa forma, os conselheiros 

presentes decidiram reunir-se extraordinariamente no dia 12 de julho às 14h00 para 

realizar a eleição da nova diretoria. Seguindo a pauta, os conselheiros iniciaram a 

discussão sobre a Patrulha Mecanizada do Município, e Sena relata que o termo de uso 

criada na gestão passada não atende mais a lei atual, sendo assim, a Procuradoria do 

Município informou que deve ser feito um edital para que as instituições concorram. 

Porém, da forma como o edital está sendo preparado impedirá a participação de muitas 

associações devido a situação de irregularidades das mesmas isto é, estas estão com 

pendências na Receita Federal e cartório. Em seguida, o diretor de Agricultura apresenta 

a preocupação de que os maquinários estão em situação irregular, isto é, sob cuidados 

das Associações. Para melhor compreensão dos presentes, Sena, pede que Jonas, 

Manoel e Elias das respectivas áreas: Jaceruba, Campo Alegre e Feira da Roça, relatem 

sobre como está o maquinário. Os representantes, por sua vez, apresentaram sua 

preocupação caso algo venha acontecer com os maquinários e da dificuldade de 



arrecadar recursos para manutenção dos tratores. Durante a discussão, o Rudá da Emater 

relata sobre como está o caminhão da Emater usado pela Feira da Roça de Nova Iguaçu. 

Ficou encaminhado, enquanto não sai o Edital da Patrulha Mecanizada, a apresentação 

dos relatórios de uso da Patrulha Mecanizada de cada instituição responsável para 

aprovação da assembleia do CMDRS. Por fim, os conselheiros encaminharam continuar 

a discussão da Patrulha Mecanizada na próxima reunião extraordinária. Após finalizar o 

assunto da Patrulha Mecanizada, Taís informa aos presentes que a Lei de Alteração do 

conselho está no gabinete do prefeito e que a Subsecretaria dos Conselhos vai 

encaminhar a justificativa de alteração para analise do prefeito. Seguindo a pauta, Sonia 

apresenta a proposta de fazer o Dia da Agricultura Familiar na Feira da Roça. Os 

presentes concordarem e, assim, foi criada uma comissão para organização da Festa, 

formada por: Sonia, Aline, Sandro, Elias, Dora, Rudá, Irmã Fátima e Débora. A 

primeira reunião da comissão foi marcada para o dia 21 de junho às 10h00 de forma 

virtual. Finalizando o assunto da Pauta, a agricultora Débora reforça que a Associação 

Geral dos Agricultores de Campo Alegre é a instituição que representa legitimamente o 

Assentamento Geral de Campo Alegre, pois são em suas assembleias que são 

deliberados os encaminhamentos para o assentamento. Diante disso, Débora questiona 

como ficará a representação da instituição no CMDRS com a alteração da lei. Passando 

para os informes, Irmã Fátima relata que a SOBEM está inscrita na APA Guandu-Açu e 

que também a instituição conseguiu ganhar novamente o edital para Fortalecimento da 

Agricultura Familiar e Beneficiamento dos Alimentos. Irmã Fátima também informa 

que dia 15 de junho a Secretaria de Assistência Social irá fazer uma ação em Mato 

Grosso para cadastro do CAD Único e informes sobre o Supera Rio. Taís relata sobre 

como aconteceu a assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Iguaçu e 

que os novos diretores, Odete e Renato, estão resolvendo as pendências do cartório e da 

Receita Federal. Taís informa que no dia 19 de junho acontecerá a oficina de xaropes do 

Coletivo de Mulheres em Marapicu e no dia 22 de junho às 10h00 acontecerá a 

Assembleia Eletiva de Marapicu. Por fim, Sonia fala sobre o processo de preparação da 

XVI Romaria da Terra e das Águas e que todo mês está acontecendo eventos on line de 

preparação, sendo assim, dia 24 de junho acontecerá uma atividade da romaria. A 

reunião do CMDRS finalizou às dezesseis horas e vinte e seis minutos 
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