
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

(CMDRS) DE IMPERATRIZ - MA

Aos doze dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas Na

sede do PAA, localizado na Av. Babaçulândia no 553, Entroncamento. Na reunião ordinária

desse conselho, o Coordenador do Programa de Aquisiçáo de Alimentos o Sr' Dablhitt

Novais, informou aos conselheiros sobre a parceria da Secretaria de Agricultura de

lmperatriz com a Associação de moradores da Vila Conceição l, em que foi implantado o
póio produtivo de acerola àaquele povoado, e que foram beneficiadas mais de 100 famílias

com a distribuiçáo de mais de 2.000 mudas que foram plantadas com o objetivo de

incentivar a produçáo e gerar renda para os produtores dessa localidade.
outra pauta tratada foi sobre a perfuração de um poço artesiano no povoado

Lagoinha, de iniciativa da Prefeitura de lmperatriz juntamente com a Secretaria de

Agiicultura, visando proporcionar aos moradores desse povoado uma melhor qualidade de

viáa como também o desenvolvimento da produção agrícola dessa região'

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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Ata da Audiência do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada
no dia 12 de Junho de 2018, na Secretaria de

Agricultura Abastecimento e Produção.
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João Pedro Barros Filho /^/ à FA
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Damásio Dias do Nascimento

Renato José Nogueira Pereira
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Enoque Ferreira dos Santos

Jecilene Lima Pereira do Nascimento

Carlindo Pereira Costa ( rl -, I ^-.t.. 1-- lf., lrl- R
Pedro Gonçalves de Brito

Cintia do Vale Lima Viegas

Paula dos Santos Brito
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Diego Carvalho Viana

Leojane da Silva Pereira C ?

Enedina da Conceição Carneiro
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STAAP

Membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, presentes

na reunrao:

lmperatriz - MA, 12 de Junho de 2018.
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Cloves Gomes de Carvalho
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