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

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove), às 10:00 horas, no 

Auditório 02- Subsolo do Centro Administrativo São Sebastião, situado na Rua Afonso Cavalcante 

455 - Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ, 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 primeira 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), para o 

exercício do mandato no biênio 2018-2020 (Dois mil e dezoito - Dois mil e vinte). O Sr. Epitácio 

Brunet (SMDEI), Presidente em exercício do CMDR-Rio, deu início aos trabalhos, agradecendo a 

presença de todos, sugerindo a mim, Carlos Eduardo Saraça para assumir como secretário 

executivo do CMDR-Rio, o que foi acatado por todos. Na sequência, foi discutida uma pauta e 

ficaram acordados os seguintes itens: (i) Informes; (ii) Principais pontos de pauta do Conselho 

como revisitar o antigo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, assim como discutir as 

principais deliberações e recomendações da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural; (iii) 

Agenda do CMDR para os próximos encontros. Abrindo para os informes, foi passada a palavra 

para o Conselheiro Almir (MAPA) que fez um relato sobre as mudanças que estão em curso na 

DFDA/RJ e respectivas incorporação de suas atividades ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Em seguida, o Sr. Brunet também relatou sobre o andamento da organização do 

"1º Encontro Latino Americano das Cidades Signatárias do Pacto de Milão", adiantando que o 

evento será realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio, no Museu de Arte do Rio (MAR), contando 

fundamentalmente com recursos próprios do tesouro municipal. A Sra. Margareth (CONSEA) fez 

uso da palavra, esclarecendo ao Conselho como foram os procedimentos cumpridos pela 

UNACOOP para participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Orgânico) junto à 

CONAB. Esclareceu que ao final do ano de 2018 houve a possibilidade de apresentar uma 

proposta à CONAB no valor de aproximadamente R$ 51.000,00 (cincoenta e um mil reais ), onde a 

entidade credenciou, para comercialização de alimentos, 7 (sete) agricultores, sendo 5 (cinco) da 

cidade do Rio de Janeiro, totalizando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por família/ano. O 

Conselho tomou ciência e não colocou nenhum óbice aos encaminhamentos apresentados pela 

UNACOOP e que serão executados ao longo do ano de 2019. O Subsecretário e respondendo pela 

Presidência do Conselho, Sr. Epitácio Brunet, entendendo que faz parte da documentação a 

assinatura de um ente público na carta bipartite, documento integrante o programa de Aquisição de 

Alimentos da CONAB, submeteu ao Conselho seu desejo de contribuir com o processo, assinando 

a carta, mas ressaltou que seria importante a ciência do fato por todos os membros do Conselho. A 

Conselheira Patrícia, representante do INAD, destacou que a pequena participação relativa dos 

agricultores da cidade do Rio de Janeiro nas compras públicas deve-se, basicamente, à dificuldade 



de entrega ponto a ponto, evidenciando um grande gargalo logístico que precisa ser enfrentado. 

Quanto ao item (ii) da pauta, inicialmente, o Sr. Brunet apresentou a necessidade de revisitar o 

antigo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural para identificar onde há necessidade de revisão. 

Sugeriu, também, que o Conselho estruture Câmaras Técnicas para melhor organizar a discussão 

dos temas mais relevantes para  o CMDR. Citou como exemplos a questão da DAP, mutirão para 

realização de Cadastro Rural e como a Prefeitura pode apoiar a estruturação de correspondentes 

bancários com vistas à facilitação de financiamento. A Conselheira Margareth ressaltou a 

importância de expandir o número de DAPs na cidade, e uma das formas de fazê-lo seria, como 

exemplo, a incorporação dos pescadores. O Conselheiro Júlio (SECONCERMA) chamou a atenção 

pro reconhecimento da importância do Plano anterior, destacando a matriz institucional, parte 

constituinte do Plano. O Conselheiro Almir apoia a constituição de Câmaras Técnicas com o intuito 

de organizar e preparar material temático para subsidiar as reuniões do CMDR. O Conselheiro 

Márcio (AS-PTA) sugeriu que antes de estruturar as câmaras técnicas há a necessidade de estudar 

e se apropriar melhor do conteúdo do Plano anterior. A Conselheira Jaqueline (REAERJ) lembra 

que na Conferência municipal temas como a juventude e as mulheres e sua inserção na temática 

da agricultura urbana foram recorrentes. O Conselheiro. Tadeu (SME) sugeriu que as próximas 

reuniões sejam realizadas nos diversos espaços rurais da cidade, sendo sugerido e aceito que a 

próxima reunião do CMDR-Rio seja no Sindicato Rural, em Campo Grande. A conselheira Anelise 

(UFRRJ/NEATS) sugeriu que além de avaliarmos o antigo Plano Municipal, pudéssemos nos 

apropriar e discutir as diretrizes aprovadas na Conferência Municipal. Propôs supervisionar a 

apresentação dessas diretrizes a ser realizada por uma aluna da Universidade, que se dispôs a 

fazê-lo. A Conselheira Marisa (SMU) também se voluntariou a apresentar o zoneamento agrícola 

da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). Quanto ao item (iii), a próxima reunião ficou marcada 

para o dia 26/02, às 10:00h, na Sede do Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro. A pauta 

desta reunião envolverá as apresentações do antigo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, a 

cargo dos conselheiros SYlvia (SNA), Marcelo (CEM) e Júlio (SECONCERMA), e a apresentação 

das Diretrizes apontadas pela Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural e, como estas se 

relacionam com o Plano, a cargo de Anelise e colaboradora. A partir dessas apresentações o 

Conselho deverá identificar quais os eixos temáticos principais que informarão a definição das 

Câmaras técnicas. A apresentação do Zoneamento agrícola com aparece na LUOS, ficou de ser 

agendado para uma próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar, o Sr. Brunet parabenizou a 

todos os Conselheiros presentes, cuja lista segue abaixo, encerrando os trabalhos, sendo esta ata 

lavrada e assinada por mim, Carlos Eduardo Saraça, além do Sr. Epitácio Brunet Paes, 

respondendo pela Presidência do CMDR-Rio. 

 

Epitácio Brunet Paes                                                                              Carlos Eduardo Saraça 
Respondendo pela Presidência do CMDR-RIO                                                                              SMDEI/SUBDEP Mat. 60/303448-5 
SMDEI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação 



 

Instituição  Representante 

FAM-Rio - Federação das Associações de 
Moradores do Município do Rio de Janeiro 

Abilio Valerio Tozini 

DFDA-RJ - Delegacia Federal do 
Desenvolvimento Agrário 

Almir Filho 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária 

Ângela Aparecida L. Furtado 

UFRRJ/NEATS - Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro -  Núcleo de Estudos em 
Ambiente, Território e Sistemas Agroalimentares 

Annelise Caetano F Fernandez 

Sementes da Terra Carmel Farias Puri 

SME - Secretaria Municipal de Educação Darcy Tadeu X. Campos 

SMDEI/SUBDEP - Subsecretaria de 
Desenvolvimento e Planejamento 

Epitácio Brunet 

Rede CAU - Rede Carioca de Agricultura 
Urbana 

Francisco Caldeira 

APP das Vargens - Associação Plano Popular 
das Vargens 

Giovana Berti 

IPP - Instituto Pereira Passos Gisele Raymundo Silva 

REARJ - Rede de Educação Ambiental do Rio 
de Janeiro 

Jacqueline Guerreiro Aguiar 

AEARJ - Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro 

José Leonel R. Lima 

SECONCERMA - Secretaria Municipal de 
Conservação e Meio Ambiente 

Júlio Cesar L. M. Barros 

Verdejar Socioambiental Marcelle Ribeiro Felippe 

CEM - Centro de Educação Multicultural Marcelo Correa 

AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa 

Marcio Mattos de Mendonça 

IDACO - Instituto de Desenvolvimento e Ação 
Comunitária 

Marconi Bezerra Santos 

CONSEA-Rio - Conselho de Segurança 
Alimentar do Município do Rio 

Margarete Carvalho Teixeira 

SMU - Secretaria Municipal de Urbanismo Marisa Valente dos Santos 

Juventude Agroecológica Milton Carlos E. da Silva 

INAD - Instituto de Nutrição Annes Dias Patrícia Valéria Costa 

Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro Pedro Paulo de O. Bello 

FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do 
Estado do Rio de Janeiro 

Pedro Vieira 

SNA - Sociedade Nacional de Agricultura Sylvia Wachner Boss 

Pastoral do Meio Ambiente Vagner Martins Ribeiro 

 


