
ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO RURAL DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - BIÊNIO 2018-2020 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas, no Centro 

Administrativo São Sebastião (CASS) - Subsolo Sala 2, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, situado 

na Rua Afonso Cavalcanti 455 - Cidade Nova, em atendimento a convocação do Ilmo. Sr. Presidente 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, compareceram os representantes do Poder 

Público e da Sociedade Civil organizada a fim de participarem da quarta reunião do CONSELHO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO RIO DE JANEIRO (CMDR-Rio), subordinado na 

estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI). O Sr. Carlos 

Saraça, Secretário do CMDR-Rio, deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, 

solicitando aos presentes que se manifestassem a respeito da Ata da reunião passada, que foi 

revisada e divulgada em tempo hábil no Grupo do Whats App. Não houve nenhuma manifestação 

dos Conselheiros e a Ata foi aprovada. Inicialmente, os conselheiros mostraram sua surpresa e 

preocupação quanto a notícia da exoneração do Sr. Epitácio Brunet (SMDEI), Subsecretário de 

Desenvolvimento e Planejamento, que vinha, até então, conduzindo as reuniões do CMDR. O 

Conselheiro Sr. Abílio (FAMRIO) propõe uma moção de apoio e reconhecimento ao Sr. Epitácio 

Brunet, pelo excelente trabalho desenvolvido desde a reativação do CMDR, o que foi apoiado por 

todos. O Secretário do CMDR, Sr. Carlos Saraça, transmitindo mensagem do Secretário e presidente 

do CMDR-Rio, Sr Cláudio Souza, assinalou a importância de continuar lutando e garantindo as 

políticas públicas de interesse da agricultura urbana no município e que o Conselho continua 

apoiado. Passando a seção de informes, o Sr. Júlio lembrou que o Programa Hortas cariocas está 

concorrendo, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prêmio junto ao Pacto de Milão e estranhou que 

essa informação não tenha sido veiculada com a devida importância que merece. Em seguida a 

Conselheira Giovanna (APP Vargens), a pedido dos Conselheiros, fez um breve relato de suas 

impressões sobre o Evento das cidades latino americanas signatárias do Pacto de Milão. Assinalou 

como pontos negativos o pouco espaço para participação dos produtores e a ausência do tema 

agrotóxicos. Por outro lado destacou a importância dos temas tratados, envolvendo: a necessidade 

de diminuir a distância entre o rural e o urbano; o apoio à agricultura urbana e periurbana como 

fundamentais para uma cidade signatária; o tratamento de questões relacionadas à desnutrição e 

obesidade; a alimentação como fator de identidade dos povos; importância do planejamento na 

produção de alimentos na cidade sustentável. A Conselheira Sylvia (SNA) destacou que na América 

Latina, especialmente a Andina tem se desenvolvido muito a gastronomia associada à cultura local 

e que no Brasil agora é que se desperta para isso. A Conselheira Marisa (SMU) destacou que seria 

muito importante se o CMDR-Rio pudesse acompanhar as discussões travadas no Comitê de 

Acompanhamento do Plano Diretor e propôs que o CMDR-Rio pudesse acertar uma agenda com o 

Comitê. Todos apoiaram e o Secretário do CMDR-Rio se encarregará de tentar organizar essa 

agenda. A Conselheira também chamou a atenção para o fato da Secretaria de Urbanismo estar 



resgatando os PEUs de Guaratiba e de Santa Cruz, assunto de grande interesse para a agricultura 

do Rio de Janeiro. O Secretário do CMDR-Rio vai organizar uma primeira versão do Termo de 

Referência da atualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e enviará para 

aprimoramento e discussão entre os Conselheiros. Respondendo a ofício da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos, os Conselheiros presentes indicam os Conselheiros Almir, 

Tadeu e Ângela para serem consultados sobre a possibilidade de assumirem vagas de titular e 

suplente de representantes governamentais do CMDR-Rio no CONSEA. A Conselheira Giovana 

(APP Vargens) informa que Vargem Grande recebeu a visita de agentes públicos por conta de 

agenda da CPI das enchentes. Pediu que o Conselho apoiasse uma moção à CPI solicitando obras 

emergenciais na região. A moção foi aprovada e a Conselheira enviará uma minuta para apreciação 

dos Conselheiros. A próxima reunião ficou marcada para a última terça feira do mês de julho.  

Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Secretário do CMDR-Rio parabenizou a todos os Conselheiros 

presentes, cuja lista segue abaixo, encerrando os trabalhos, sendo esta ata lavrada e assinada por 

mim, Carlos Eduardo Saraça. 

 

                                                                              Carlos Eduardo Saraça 
                                                                                                          SMDEI/SUBDEP Mat. 60/303448-5 
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