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ATA DE REUNIÃO NOVEMBRO 2019 

  

 CONSELHEIROS NATOS 

1 Márcia Irene Andrade  
FAPEAM – Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas 

2 Acácia Lima Neves 
INCRA- Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

3 Andre Luiz Rodrigues Vargas 
BANCO DA AMAZONIA 

4 Cheila de Lima Boijink 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

5 Luiz Antonio 
ADAF – Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas 

6 Flávio Antony Filho 
ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

7 Otniel Tavares Monteiro 
AFEAM – Agência de Fomento do Estado do Amazonas 

8 José Milton Barbosa Filho 
IDAM – Instituto de Desenvolvimento Agropec. e Florestal Sust. do Estado do Amazonas 

9 Israel Dourado 
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

10 Petrucio Pereira Magalhães  Jr. (PRESIDENTE) 
SEPROR - Secretaria de Estado da Produção Rural  

11 Luziane Vitor de Souza 
AEAEA -Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas  

12 Sheila Maria Litaiff 
 BANCO DO BRASIL 

13 Maria de Jesus Vieira 
SEBRAE –  

14 Tomás Igo Munoz Sanches 
AEP-Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Amazonas 

15 Leonilson Magalhaes Cavalcante 
APEFEA -Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Amazonas  

16 Silvia Matos de Almeida Gomes 
CPT – Comissão Pastoral da Terra 

  
 OUTROS PARTICIPANTES 

17 Pte. Jerson Nascimento 
CPT 

18 Everton Rabelo Cordeiro 
EMBRAPA 

19 Audinei Leite 
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AEAEA 
20 Alexandre Zuqui 
 AMASE 

21 Lisnildo Soares 
 SECET 

22 José Eduvicio Caldeira 
 GTA 

23 Altemir Viana 
 FETAGRI 
  

PAUTA:  

1. APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO; 
2. Apresentação do Decreto nº 41.430 de 29/10/2019; 
3. Criação das Câmaras Técnicas: 

• CRÉDITO RURAL; 
• ATER, EDUCAÇÃO RURAL E CAPACITAÇÃO; 
• INFRAESTRUTURA E COMERCIALIZAÇÃO; 
• APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL  

 
4. Formação do Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno; 
5. Informes 

 

DESENVOLVIMENTO 

Aos vinte e seis do mês de novembro às 10h na inauguração do auditório da Secretaria de Estado 
da Produção Rural – SEPROR, teve início a última reunião ordinária de 2019 com a presença do 
Excelentíssimo Governador do Estado do Amazonas e representantes das entidades componentes 
do CEDRS e outras entidades que se fizeram presentes, conforme lista de presença. No início dos 
trabalhos o Governador cumprimentou os presentes, em seguida elogiou a atuação do Conselho e 
seus membros, destacou a importância da participação multi institucional na composição da plenária 
e destacou os diversos avanços no setor primário em 2019. Este momento também contou com a 
fala do Secretário de Estado da Produção Rural e também Presidente do Conselho, Sr. Petrucio 
Magalhães que agradecendo a presença do Governador na reunião, revalidou o compromisso do 
governo do Estado com a desenvolvimento rural sustentável. Em seguida, todos os presentes forma 
convidados a participar da solenidade de entrega de implementos que seria realizada pelo 
Governador na área externa do SEPROR, sendo a reunião suspensa temporariamente. A reunião 
retornou às 14h, e no início dos trabalhos o Presidente em companhia da Sra. Lucelisy Borges 
apresentou as pautas que seriam desenvolvidas durante a reunião. O presidente submeteu a plenária 
a aprovação da ata da última reunião, primeiro item concluído, pauta aprovada.  

2º momento 
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Apresentação do Decreto nº 41.430 de 29/10/2019 – Nova Composição do CEDRS -  conselheiros 
– 26 membros, divididos em: entes federais – 5 representantes; entes públicos estudais – 8 
representantes e sociedade civil – 13 representantes. (13 do poder público e 13 da sociedade civil).  

Representante da FETTAGRI solicitou a palavra e contestou a importância da participação da 
UNICAFES, considerando uma aliada dos agricultores familiares, não sendo de acordo com a 
retirada da representação no Conselho,  no entanto o Secretário contextualizou que houve uma 
criação de um grupo de trabalho que analisou todos os membros que poderiam ser mais efetivos 
com voz ativa no conselho na elaboração das políticas, não houve exclusão pois todos são 
convidados, conselho é aberto para participantes. Registrado a posição da FETTAGRI,  

3º momento 

Criação das Câmaras Técnicas  

Presidente exaltou a importância do Conselho para o Amazonas bem como em outros Estados, pois 
tem o segmento de diretrizes para que o governador possa adotar, missão de informar ao governador 
bem como casa civil, tudo o que for produzido por essas câmaras e transformar efetivamente em 
políticas visando o agricultor.  

1ª Câmara Técnica  

CRÉDITO RURAL – (importante) – melhorar a participação do estado no crédito (PRONAF, fundos 
constitucionais... de um modo geral) importante discussão de como pode garantir a melhora 
execução, maior adimplência, tudo o que diz respeito ao crédito rural; 

ATER, EDUCAÇÃO RURAL E CAPACITAÇÃO  

INFRAESTRURA E COMERCIALIZAÇÃO 

APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL 

 

PROPOSTA: ENCAMINHAR ÀS ENTIDADES AVALIEM QUAIS CÂMARAS SE SENTEM MAIS A 
VONTADE E CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CEDRS E RESPONDER 
FORMALMENTE.  

Tomás perguntou se haverá critério de participação por entidade, se mais de uma tiver interesse em 
participar da mesma câmara técnica, Lucelisy informou que o regimento prever 7 membros por 
câmara temática, a proposta é aprovar as 4 câmaras, será encaminhado a propositura aos 
conselheiros, para que os mesmos escolham as câmaras que mais se identifiquem para participar. 
Se mais de uma entidade tiver interesse em participar da mesma câmara, será submetido em 
plenária na próxima reunião sugestões de substituições de câmaras ou até mesmo votação. Lucelisy 
salientou que seria importante a participação dos colaboradores da entidade que participarão das 
câmaras.  
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Resultados apresentados, participação da plenária para a decisão na próxima reunião. 

Tomas pediu a palavra para sugerir licenciamento ambientou, considerando a importância do 
mesmo, o Presidente pediu a palavra e informou a existência de outros fóruns como por exemplo 
Conselho do Meio Ambiente na SEMA no qual pode ser submetido à proposta e pode conflitar os 
diversos fóruns já existentes. Lucelisy informou que na Câmara de Crédito será abordado esse 
aspecto de meio ambiente. 

GTA – abordou que fosse 4 governos + 4 movimento social no regimento, paritária. 

Lucelisy, fez a leitura do regimento, Art. 20 – As câmaras temáticas serão constituídas por 7 
membros, Grupos de Trabalho – 5 membros. O próximo ponto de pauta trata do aspecto da revisão 
do regimento, o regimento poderá ser alterado, obedecendo a Constituição. (conselheiro GTA citou 
a cláusula pétrea). INCRA pontuou que tem que ter critério de desempate. 

Todos de acordo com a proposta de ser enviado para as instituições, avaliações e respostas de 
contribuições, aprovado.  

Discussão na plenária referente mais câmaras. Questão fundiária, Ambiental, composição das 
Câmaras; Discussão se Fundiária fica sozinha ou em conjunto com crédito rural; Proposta 
FETTRAGRI, criação de fundiária e ambiental -  única câmara, todos de acordo da inclusão, 5 
câmaras, aprovado, item 3 da pauta. 

Submeter inclusão de nova pauta 

FETRAGRI, citou uma lei 4915 de 12 de setembro  – estadual que obriga hipermercados, 
supermercados, estabelecimentos similares, à dispor de locais específicos para venda de produtos 
provenientes da agricultura familiar, lei aprovada e sancionada, vigência 12 de dezembro, a 
associação de supermercados, SEPROR Fcomércio, FAEA, FETTAGRI, FIEAM, numa reunião de 
agronegócio na FIEAM, preocupados com os desdobramentos da lei, discutiram quais as ações a 
desenvolver sendo encaminhado e criado, um  o GT sobre selo da agricultura familiar e as 
divergências na  interpretação e aplicação da lei.  

A  sugestão do Presidente que para discussão do selo na agricultura familiar no âmbito da lei fosse 
criado no CEDRS um GT foi acatada por unanimidade devendo ser emitida a Resolução que cria o 
GT de comercialização.  

ADS recomendou o veto da lei. 

Lei em discussão, FETTRAGRI, mostrou preocupação da lei entrar em vigor e ainda não houver tido 
reunião para discussão da mesma, tendo em vista a próxima reunião do CEDRS ocorrer em fev/20, 
Presidente lembrou do recesso parlamentar.  

Proposta, discussão para reunião entre dezembro e janeiro ou se espera fevereiro para discussão. 

Secretário abre a plenária a manifestação em criar o grupo de trabalho no momento:  
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O objetivo do GT é elaborar uma proposta de decreto regulamentador, que será encaminhado à Casa 
Civil. 

O GT ficou com a seguinte composição:AEAEA, FETTAGRI, SEPROR, IDAM e ADS.  

4º momento 

Em seguida passou-se a formação do GT responsável pela revisão do Regimento Interno do CEDRS, 
tendo ficado com a seguinte composição AEAEA, GTA, APEFEA, AEP (PESCA), CPT. Será emitida 
Resolução criando o GT 

INFORMES 

Facultada a palavra para os informes: 

EXPOPIN – Confirmando a realização em Parintins com a participação do Sistema SEPROR; 

CONVITE FESPIM – vários estandes, palestras, cursos, discussões, rodada de negócios, vários 
encontros paralelos, presidente salientou a importância da presença de todos, participação gratuita.  

SÁBADO 30/11– peixe no prato, evita o desperdício do peixe na safra, garante uma proteína 
saudável para população de baixa renda e será a 3º edição, governador quer o programa de 15 em 
15 dias. A proposta do peixe no prato é que o peixe seja da pesca, da piscicultura ou do manejo, o 
evento será realizado no bairro alvorada – zona centro oeste, próximo ao ginásio Amadeu Teixeira, 
o agricultor familiar também vende seus produtos no valor de R$ ,00. O programa que tende a ser 
estudado, planejado para ir ao interior,  vem tendo ótima aceitação ao público 

FESTA DO GUARANÁ – Apoio do Governo, a partir do dia 28 ao dia 30 de novembro, no município 
de Maués. 

DEZEMBRO – Reinauguração do Parque de Exposição de Parintins no período de 14 a 22/12, evento 
de encerramento do setor, contanto com outras atividades. 

Fechamento de entrega de casas de farinha, foi realizado um edital de chamamento público de 120 
casas de farinha, apenas 10 associações e cooperativas apresentaram propostas ao Fundo de 
Promoção Social – FPS, serão entregues às associações que participaram, e no ano que vem o 
edital será publicado novamente, convênio federal, para que as entidades possam participar. As 10 
casas de farinha serão entregues em dezembro. 

Presidente salientou que é necessário o apoio dos técnicos às associações, na apresentação das 
propostas para ajudar o produtor rural de todo o conjunto de técnico não apenas do IDAM. 

Propostas para 2020 

Projeto inovador na área de formação, a partir de janeiro, um curso de valorização do trabalhador 
rural para que ele possa ser contratado, formalizado com direitos e deveres, como um “caseiro” 
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habilitado com qualificação adequada, de uma forma didática se o proprietário tiver interesse em 
contratação a Sepror terá um banco de dados  com cadastros de pessoas aptas, contando também 
com ficha criminal,  uma turma por mês. Trabalhador mais valorizado. 

Foi explanado a diferença entre agricultor e trabalhador rural, o tema é capacitação sobre valorização 
do trabalhador rural. 

Conselheiro José Eduvicio, indagou referente a RDC 49/2013 – movimentos sociais -  que a ANVISA 
pudesse criar um instrumento de flexibilizar a lei no sentido de beneficiar os trabalhadores rurais – 
credenciamento ADAF  - complicações em municípios – problema de venda de frango – não pode 
vender por burocracia – IDAM apoia a criação – na parte da venda complica – penalização – pequeno 
criador – dinheiro do investimento – solicitou que seja analisado o pleito. Presidente solicitou que o 
GTA fosse conversar com o Secretário Adjunto – Airton para embasamento para discussão do tema 
e encaminhamentos adequados. 

INCRA informou – PALESTRA NO SEBRAE 14h (sexta-feira), que será citado a RDC 49.  

Presidente abriu a plenária 

INCRA perguntou em relação aos venezuelanos se há programas, apoios...  

Presidente informou que a ADS em conjunto com a SEAS uma entrega de alimentos no “abrigo” no 
Coroado. Presidente informou que o projeto de valorização atendê-los pode inseri-los de volta ao 
mercado de trabalho. 

FETTAGRI – convite - em parceria com o SENAR, oficina de base regionais de 02 a 04/12 no Alto 
Solimões. 

17/12 – confraternização – Exposição  - balanço gestão anual, convite aos supermercados, festa na 
sede. 

BANCO DA AMAZÔNIA: Compromisso com o governo, no que tange ação de créditos, direcionar 
um ponto à agricultura familiar, do que foi aplicado em Rondônia e no nosso estado de todos os 
bancos – meta de 22 milhões – aplicado hoje em 2019 não chega a 5 milhões – agência de Roraima 
– agência do interior, Caracaraí – fez mais que o Amazonas - desafio – crédito é uma relação de 
confiança – algumas experiências negativas.  

Não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente agradeceu a participação de todos, 
desejando votos de Boas Festas e um ano novo profícuo, ressaltou e agradeceu à equipe da 
Secretaria Executiva do CEDRS Almir e Lucelisy pelo trabalho desenvolvido, convidando desde já a 
todos para a reunião de Fevereiro de 2020 dando por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata que após aprovação será assinada por quem de direito. 

 


