
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

(CMDRS) DE IMPERATRIZ -  MA

Ata da Audiência do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada 
no dia 30 de Janeiro de 2018, na Secretaria de 
Agricultura Abastecimento e Produção.

Aos trinta dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas. 
Na sede do Conselho, na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Produção, localizada 
na Av. Babaçulândia, n° 553, Entroncamento, Imperatriz-MA.

A reunião ordinária foi aberta pela Presidente Iracélia Nascimento Dias, 
representante da Casa Familiar Rural de Coquelândia, onde foi tratado sobre o andamento 
das atividades do PAA, onde o Coordenador do Programa o Sr. Dablhitt Novais, também 
presente na reunião, informou aos presentes os acontecimentos atuais, em que destacou 
os valores e quantidades de alimentos já comprados pelo programa, que gera em torno de 
R$ 500.000,00 e mais de 200.000 toneladas de alimentos, sendo que todos os alimentos 
recebidos são encaminhados ao Banco de Alimentos e distribuídos a todas as entidades e 
pessoas cadastradas. Ressaltou também que as atividades do PAA no ano de 2018 
começaram de forma planejada, onde houve a redistribuição do plano operacional, tendo 
como término da proposta atual o dia 09/05/2018.

No dia 24 de janeiro deste ano foi encaminhado um ofício ao Ministério de 
Desenvolvimento Social -  MDS, solicitando a prorrogação da proposta atual por mais seis 
meses para poder atender melhor as necessidades do município, aumentando o volume de 
alimentos, assim como o aumento dos valores disponíveis. “Estamos no aguardo da 
aprovação da mesma”, finalizou assim o Coordenador do PAA.

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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Membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, presentes 
na reunião:

NOME ASSINATURA ÓRGÃO

João Pedro Barros Filho

Cloves Gomes de Carvalho
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Damásio Dias do Nascimento

Renato José Nogueira Pereira

Enoque Ferreira dos Santos R- 4T1A.

Jecilene Lima Pereira do Nascimento

Carlindo Pereira Costa

Pedro Gonçalves de Brito QoV) ( ÀJ R
Cintia do Vale Lima Viegas

Paula dos Santos Brito

Iracélia Nascimento Dias
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Diego Carvalho Viana

Leojane da Silva Pereira

Enedina da Conceição Carneiro
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