
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTAVEL 

 

Às 10:15h do dia seis de de agosto de 2019, iniciou-se a reunião do CMDR na sala 2 do subsolo 

da Prefeitura.  Estiveram presentes: Almir Cesar Filho (MAPA/SFA-RJ), Rodrigo Morelato 

(Verdejar Socioambiental), Angela Furtado (Embrapa), Diogo Maneschi (Instituto Permacultura 

Lab, Pedro Paulo de Oliveira Bello (Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro), Sylvia 

Wachsner (SNA), Abílio Valério Tozan (FamRio), Maria Célia de Abreu (Kaátyba Atlântica), 

Diogo de Carvalho Antunes Silva (Superintendência Regional do Trabalho/ME), Jaqueline 

Guerreiro (REARJ), Darcy Tadeu X. Campos (SME), Bernardete Montesano ( AS-PTA), Marisa 

Valverde (SMU/SMDEI), Annelise Fernandez (NEATS/UFRRJ).  No item Informes, Almir informa 

sobre as ações do MAPA: Plano Safra,  uma nova edição do evento O Rio tem Roça e o apoio às 

atividades de agroturismo no estado do Rio de Janeiro.  Para discutir as atividades de 

artesanato rural será realizada uma apresentação no dia 21/08 na Casa Azul, Av. Amaral 

Peixoto, 128. Niterói.  Annelise e Berna divulgam a realização do Festival de Agroecologia que 

acontecerá no dia 07 de agosto, das 8h às 19h nos Arcos da Lapa.  O Conselheiro Diogo 

Antunes informa sobre a realização do Circuito Fluminense de Economia Solidária no dia 

11/09. No item Funcionamento do Conselho, ficou estabelecido após consulta ao regimento 

interno vigente, Art. 10, que a presidência do Conselho nesta data, representada por Licia 

Marca, indica Almir Cesar Filho e Annelise Fernandez para assumir a Secretaria do Conselho, 

podendo estes redigir as atas, organizar e dar funcionamento às reuniões do Conselho.  

Também de acordo com o Artigo 15 do Conselho, foi estabelecido que o Conselho poderá 

funcionar com o quórum de 50% na primeira chamada e de 30% na segunda chamada, o que 

equivale ao mínimo de sete conselheiros para garantir seu funcionamento.  Foi acordado que o 

Conselho funcionará na 1ª terça-feira de cada mês.  Para este ano, portanto, já foram 

agendadas as datas de 03 de setembro, 1º. de outubro, 05 de novembro e 03 de dezembro. 

Outro critério de funcionamento acordado é a aprovação da ata anterior sempre no início de 

cada reunião.  A aprovação da ata desta reunião e da última serão feitas na reunião de 

setembro.  No item Grupos de Trabalho, após longo debate, optou-se pela não criação de 

grupos de trabalho, mas para a montagem de rodas de conversa que darão subsídios para 

grupos de trabalho futuros.  As rodas de conversa definida pelos presentes são: 1) Acesso a 

Mercados Solidários (organizadores: Sylvia e Licia), 2) PRONAF (Almir Cesar e Pedro Paulo), 3) 

PL de Política Municipal de Agricultura Urbana (Bernardete Montesano), 4) Plano Diretor e 

Política Fundiária (Marisa e Annelise).  Em relação a esta última roda de conversa, optou-se 

pela sua organização somente após o agendamento de conversa com Monica Bahia, 

Coordenadora do Comitê de Acompanhamento do Plano Diretor. Licia Marca ficou responsável 

pelo agendamento de uma reunião extraordinária do Conselho, junto à Monica Bahia, para 

tratar do tema.  No item Termo de Referência, foi discutido o escopo da minuta de um termo 

de referência (TR) para elaboração do Cadastro Multifinalitário e documento base que subsidie 

o  Plano Municipal de Desenvolvimento Rural enviado pelo Conselheiro e integrante do Grupo 

de Trabalho para a elaboração do referido TR.  Após a apresentação das impressões dos 

presentes sobre o documento, foi estabelecido que todos podem fazer suas contribuições e 

críticas ao documento até quinta-feira e que o grupo de trabalho para elaborar o TR, composto 

por Almir Cesar Filho, Annelise Fernandez, Bernardete Montesano e Sylvia Wachsner tem até 

sexta-feira para elaborar uma proposta de objetivos e justificativas para o TR.  Sem mais 

assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 13:10h.  Eu, Annelise Fernandez, encerro a 

presente ata que vai por todos assinada.  


