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Ata número oitenta e oito da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural, realizado as quatorze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois 
mil e vinte e dois na sala de reuniões da Casa da Agricultura sob a presidência do 
presidente João Anísio da Silveira. O secretário Jecel faz a leitura da ata da reunião a 
qual é aprovada por unanimidade e passa-se a pauta do dia. O Jecel  faz a leitura de 
todos os cursos e programas referentes ao SENAR ( Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural ) que deverão ser realizados no decorrer deste ano e pede o empenho para que 
todos os conselheiros ajudem na divulgação e também na possível participação, 
salientando que na sua maioria os cursos para serem realizados terão que ter no mínimo 
doze participantes. O Jecel lembra também que devemos comemorar o Dia do Agricultor 
em âmbito municipal no próximo dia dez de março e pede para que todos vão pensando 
em sugestões e idéias para a referida comemoração. O João Anísio dá a sugestão na 
utilização do espaço do Sílvia Covas por ser um local mais próximo da maioria dos 
produtores rurais e o Francisco Troula levanta o caso de ser um espaço grande e que 
precisa com isto estar bem atento quanto a programação a ser desenvolvida de maneira 
que atraia um grande público. O Alberto fala que no tocante a homenagens a 
agricultores que se destacaram no transcorrer do ano isso já foi alvo de muitas 
homenagens se esgotando praticamente pessoas novas que possam vir a ser 
homenageadas. O Jecel fala que poderia ser algo diferente, podendo ser como uma festa 
de confraternização entre todos os produtores rurais e mesmo público em geral e com 
isto convidando algum conjunto musical para atrair e descontrair o público presente. A 
seguir o Jecel apresenta aos conselheiros os assessores Cláudio Annieri e Sandro 
Donisete Ignácio que compõem a equipe da Secretaría de Desenvolvimento Econômico. 
Passando para a pauta livre o veterinário Alberto relata que Cabreúva foi bem na 
Campanha da Aftosa e diz também que a Raiva deu uma amenizada no município mas 
fala que fica preocupado pois vários municípios ao redor estão tendo surto de raiva. 
Como o Cláudio é o responsável pelo setor de agendamento e utilização dos tratores 
agrícolas com seus implementos o João Anísio fala da importância em dar uma atenção 
especial aos produtores que plantam as verduras e hortaliças pois como utilizam 
irrigação eles fazem o plantio praticamente o ano todo sendo que os plantadores de 
cereais e leguminosas tem seu período específico de plantio. O João Anísio fala da 
importância em ter alguém para acompanhar os serviços executados e fala da 
necessidade em fazer registro fotográfico da terra trabalhada e preparada para o plantio 
e depois quando foi plantada e diz também, com a anuência de todos, que se a pessoa 
após o serviço feito não realizou o plantio não deverá ter direito a novo pedido a ser 
feito e que também deverá ser passível de multa por utilizar maquinário agrícola 
específico para atender a quem realmente planta. Foi falado também que pedido de 
máquina para terrenos pequenos como trezentos metros quadrados não tem nem 
condições de ser trabalhado. O João Anísio e o Jecel falam em se fazer o protocolo de 
pedido de tratores aqui na própria secretaría havendo dessa maneira uma certa 
filtragem e receio para o requerente fazer o pedido que muitas vezes será só para limpar 
a sua terra e não para efetivamente plantar mas o Cláudio diz que isso será ineficaz pois 
se a pessoa age com certa má fé no setor de protocolo também agirá assim na própria 
secretaría.Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião as quinze horas e 



quinze minutos e eu, Jecel de Campos, secretário executivo do Conselho lavro e dato a 
presente ata de cuja lista de presença encontra-se em anexo. Cabreúva, 26 de Janeiro 
de 2022. --------------------------------------------------------------------- 


