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 REPRESENTANTES PRESENTES - ENTIDADES CONSELHEIRAS 

1 Muni Lourenço 
FAEA – Federação da Agricultura 

2 Olenilson 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

3 Milton Soares 
FETAGRI 

4 João Batista Jornada da Jornada 
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

5 Alexandre Araújo 
ADAF – Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas 

6 Hélio Paracaima 
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 Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do 
Amazonas 

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

10 Petrucio Magalhaes  
SEPROR - Secretaria de Estado da Produção Rural  

11 Tessália Inês dos Santos Oliveira 
SPF – Secretaria de Política Fundiária 

12 Luiz Antônio Cruz 
AAM – Associação Amazonense dos Municípios 

13 Pauline Chixaro Voss 
CAAMA-ALEAM – Comissão de Meio Ambiente e Desenv. Reg. Sust. da ALEAM 

14 Kaiser Correa Ribeiro  
COMAPA-ALEAM – Comissão de Meio Ambiente e Desenv. Reg. Sust. da ALEAM 

15 José Merched Chaar 
OCB 

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

17 Maria de Jesus Souza Vieira 
SEBRAE 

18 Anatalício Barros Dos Santos 
FEPESCA-AM – Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas 

19 Carlos Roberto Viana Pinto 
SINTRASPA – Sind.  Trab.dos Setores Públicos Agrop. Flor., Pes. e do Meio Ambiente do AM 
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20 Ricardo Ferreira do Nascimento 
UNICAFES – União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

21 Luziane Vitor de Souza 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas – AEAEA 

22 Tomás Igo Munoz Sanches 
Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Amazonas – AEP-AM 

23 Leonilson Magalhaes Cavalcante 
Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Amazonas – APEFEA 

 REPRESENTANTES PRESENTES - OUTRAS ENTIDADES  

24 ATAM Assoc. dos Técnicos Agrícolas do Amazonas – Hélio da Silva Araújo 
25 Instituto Jandaíra – Raimundo Castilho 

 

Pauta 

1- Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior 
2- Apresentação do Plano Safra Estadual 2019/2020 
3- Informes 

 

DESENVOLVIMENTO 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2019, às 09:00 horas no auditório do IDAM, teve início a 
reunião ordinária com a presença dos representantes das entidades componentes do CEDRS e 
outras entidades que se fizeram presentes, conforme listagem identificada acima.  

No início dos trabalhos o Sr. Almir Carvalhal cumprimentou os presentes e após informar a existência 
de quórum, convidou o Presidente Petrucio P. M. Jr. para assumir a condução dos trabalhos, 
momento em que o Conselheiro representante da FEPESCA Sr. Anatalicio perguntou qual o Decreto 
que seria considerado, tendo sido respondido que é o Decreto em vigor, porquanto não existe outro 
válido, estando o mesmo em estudos pelo Grupo de Trabalho instituído na reunião anterior pela 
plenária. Esclarecida a dúvida o Presidente convidou a Sra. Silvia Matos do GTA para compor a 
mesa representando a plenária. Passou-se a apreciação da Memória/Registro de Reunião anterior, 
momento em que o Conselheiro Representante do SINTRASPA Carlos Pinto, suscitou uma questão 
de ordem, alegando que o nome do documento deveria ser ATA, que inclusive havia procurado o Sr. 
Lúcio Meireles para reclamar do fato, porquanto não considera válido documento enviado por e-mail, 
bem como que o Regimento fala em Ata e não memória; Que faltavam algumas inserções no 
documento e portanto não poderia ser apreciado. Foi evidenciado pela Secretaria que quando do 
envio se estabeleceu data para que fossem sugeridas a correção que fossem constatadas e não 
recebemos nenhuma, inclusive do reclamante. O Conselheiro José Milton, representante do IDAM 
pediu a palavra para confirmar se não houvera nenhuma manifestação o que lhe foi confirmado pela 
secretaria, o documento que o Sr. Carlos Pinto diz ter entregue, não o fez na Secretaria Executiva, 
como deveria ter feito. Apesar dessa informação, o Presidente, em face a ninguém ter se manifestado 
a respeito, determinou à Secretaria que suspendesse a apreciação do documento e procedesse os 
ajustes necessários e encaminhasse para deliberação na reunião do mês de agosto. Que 
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oportunamente será apreciada em reunião a questão da SPF e da eleição do vice-presidente; Dando 
sequência à pauta da reunião: 

O Presidente passou a palavra a Sra. Andreza do DEPLAN SEPROR para expor sobre o contrato 
com o MAPA de 2012 para aquisição de 118 casas de farinha, e que com a otimização do recurso 
permitiu que se comprasse 120 os quais serão distribuídos em 40 municípios, com participação 
efetiva dos CMDRS (onde estiver atuante) e das prefeituras. No momento atual estamos na fase 
formalização dos processos de doação. O Conselheiro José Miltom perguntou a quem seria entregue 
os equipamentos, tendo D. Sira esclarecido que serão beneficiadas organizações da sociedade civil 
com participação da prefeitura na distribuição;  

O Presidente fez exposição sobre o Plano Safra Amazonas, sua abrangência, os valores a serem 
aplicados constitucionalmente R$ 345 milhões (trezentos e quarenta e cinco milhões de reais) nos 
diversos programas de desenvolvimento rural para nosso estado, sendo 21 projetos prioritários a 
serem acompanhados tecnicamente pelo IDAM nas áreas de pecuária em geral, aquicultura e pesca, 
culturas alimentares, industriais, extrativa e manejo florestal, capacitação técnicos e produtores, além 
de outras ações como recuperação de vicinais mecanização agrícola, Pró-calcário, Pró-sementes e 
mudas, entre outros.  Informou ainda que são buscados reforço financeiro para os todos os 
programas junto ao Governo Federal e na medida do possível das prefeituras. Ao tempo que 
convidava todos a participar do lançamento oficial no dia 17.07 pelo Governador Wilson Lima no 
Auditório do Centro de Convenções Vasco Vasquez, com vasta programação, inclusive seminários 
técnicos para os participantes, participação de técnicos das 66 Unidades locais do IDAM, feira 
temática com degustação de produtos regionais, espaço institucional para participação de diversas 
entidades, sendo algumas delas participantes do CEDRS, distribuição de material didático impresso 
e comemoração do dia do agricultor. Após a apresentação houve um intenso debate a respeito do 
tema com os participantes parabenizando pela iniciativa e ensejando sucesso ao evento. 

O sr. Carlos Pinto sugeriu que fossem reeditadas as resoluções 2 e 3, bem como criadas novas CT, 
tendo o secretário Executivo informado que só poderá ser reeditadas após a reformulação do 
CEDRS; Orientação acatada pela plenária. 

O Conselheiro Merched da OCEAM informou das tratativas com AFEAM para financiamento de 
capital para as cooperativas; O Conselheiro Muni Lourenço Representante da FAEA ressaltou a 
importância da participação de todos na construção do plano e no alcance de seus objetivos, mas 
que para construção dos novos caminhos teremos de reforçar o IDAM em todos aspectos: estrutural, 
pessoal e financeiro. Sem recursos para ir a campo não se pratica ATER de qualidade. Que vê 
vontade política de acertar e alia seus esforços ao que vem sendo desenvolvido. Que faz-se 
necessária uma mudança na emissão da carteira do produtor com os sindicatos podendo participar 
do processo, bem como enfatizou o fato de que não se pode continuar impedindo quem é optante 
do simples de possuir a carteira do produtor, pois nada impede que um empresário seja agricultor;  

O Sr. Anatalicio ressaltou que há mais de 8 anos os pescadores não tem carteira de produtor, que 
tem buscado agendar uma reunião com o Secretário Petrucio e não tem conseguido, que no papel a 
coisa é bonita, tudo funciona mas na prática é cheio de dificuldades, a exemplo dos diversos 
empreendimentos pesqueiros que estão paralisados. O Sr. Petrucio se manifestou informando que 
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essa questões estão sendo tratadas pela área técnica e que as portas do seu gabinete e do Sec. 
Adjunto de Pesca dr. Leoci estão sempre abertas para receber aqueles que que os procuram. Que 
toda distribuição se dará através de chamada pública com participação de todos aqueles que estejam 
aptos a serem atendidos; 

 O Conselheiro Otniel da AFEAM ressaltou que os negócios relativos ao crédito rural são praticados 
via IDAM, inclusive a renegociação de dívidas;  

O Conselheiro Milton da FETRAGRI passou à presidência documento com sugestão de pautas, 
pedindo ainda uma discussão ampla sobre habitação rural, bem como a necessidade de retormar 
treinamento para os CEDRS e CMDRS a exemplo do que foi feito no Solimões pelo consultor Paulo 
César contratado pelo Fórum do Solimões 

O Conselheiro José Milton realçou que a carteira de produtor tem o prazo estabelecido em lei e o 
procedimento para renovação é simples, dependendo apenas da visita ao imóvel para confirmação 
da ocupação e tipo de exploração e que está em franca atividade de renegociação de dívidas em 
parceria com a AFEAM 

 O Conselheiro Ricardo da UNICAFES também se posicionou a respeito da carteira do produtor e 
que os sindicatos poderiam efetivamente participar, convidando ainda para a feira do agricultor 
familiar de Manacapuru; 

 O Conselheiro Kaisser da CAAMA fez a entrega de um pedido para que sejam elaborados estudos 
para criação da legislação da meliponicultura; 

 O Presidente comunicou que o GT estava em fase de conclusão do trabalho e que será levado em 
apreciação na próxima reunião no mês de agosto. O Presidente informou ainda que estão sendo 
elaborados estudos para estabelecimento de um convenio com a EMBRAPA para trabalho conjunto 
em 5 cadeias produtivas, bem como com UFAM, UEA e IFAM para bolsistas em estágio rural, e que 
foi encaminhado à Casa Civil o projeto de Lei que restitui os incentivos fiscais ao setor primário. 
Confirmou a realização da EXPOAGRO entre os dias 3 e 6 de outubro, sendo que não ocorrerá nos 
locais previstos anteriormente em face a  questões fundiárias. Oportunamente informará o local. Não 
havendo mais nenhum informe, a mesa diretora agradeceu a presença de todos e conclamou-os a 
se fazer presentes no lançamento do plano SAFRA e na próxima reunião, mandando que fosse 
lavrada a presente ATA que após aprovada será assinada por quem de direito. 

Em seguida foram entregues exemplares das novas publicações técnicas do Sistema Sepror para 
conhecimento dos participantes 

 

Manaus -  AM, 25 de junho de 2019 


