
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

(CMDRS) DE IMPERATRIZ -  MA

Ata da Audiência do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada 
no dia 10 de Agosto de 2017, na Secretaria de 
Agricultura Abastecimento e Produção.

Aos dez dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, às treze horas. 
Na sede do Conselho, na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Produção, localizada 
na Rua Simplício Moreira, n° 1478, Centro, Imperatriz-MA. A reunião ordinária foi aberta 
pelo Sr.João Alexandre Lima Mourão, representante da Secretaria Municipal de Agricultura 
Abastecimento e Produção -  SEAAP, onde o mesmo esclareceu aos conselheiros 
presentes a importância de acompanhar o processo de formalização do PAA -  Programa 
de Aquisição de Alimentos - conhecido também como Compra Direta, que consiste 
basicamente na aquisição de alimentos cultivados pelos pequenos agricultores 
cadastrados que possuem a DAP -  Declaração de Aptidão ao Pronaf -, sendo que esses 
alimentos serão doados para as entidades que fornecem assistência a pessoas em 
situação de insegurança alimentar e nutricional. Na mesma estava presente o Sr. Dablhitt 
Gonçalves Novais, coordenador do PAA, que informou aos presentes, que já foi realizado 
o cadastramento dos pequenos agricultores da região, no Programa de Aquisição de 
Alimentos -  PAA, e que também já foi enviado para o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário para análise dos dados, sendo que está apenas aguardando a 
confirmação e autorização do referido Ministério para dar início ao programa.

Sem mais nada a tratar eu, Leojane da Silva Pereira, secretária deste conselho, 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme segue assinada por mim e todos os 
presentes.
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