
Ata cla Reunião do Conselho IVunicipal Desenvc[rimento Rura]S.rstentável (CMDRS)

l\os vinte e ncve clias cio rnês de Agosto de clois nrii e clezeno''': 29-08- 2019, na sala de reLrtrião

cio sinrjicalo dos trabalhaclores rurais de caapora-Pts as nove r ,lras da rlrarlhã. Para realizar a

eleicão da nova diretoria do conseliio rlunicipaldeser-rvolvimei'ii. i-uralsustentável de Caaporã.

Onde estava presentes os ;epresentantes das associações do lr-r ;r"licipic C:aporã, Associação de

capim cie cheiro, associação ATRAFAC, sindicato rjos prolr .ltoi-es i'tlrais, sinciicato dos

trabalhadores rurais, e demais orgão público municipal secr.=:;ria Ce agricultura pecuária e

petca, secreiar ria cie cieserivciviniento hunrario e Llnt repr-ese j-.rrri.' iro bairco clo norcieste BNB'

Irn seggiiia fo] feit;r as aílresertações de cada rji-rr ciiiíl esta'. 1 r-:.!:clle lcgo após dando início

;ros it-abalhls c1a seguirrte psr.ltir

o lnformes
r EleiÇão do conselho da nova diretoria do conselho murricipal

lniciamos com a fala do senhorJorge Luiz dos santos secretário de agricultura pecuária e pesca

do município. O mesmo falou da importância do conselho está ativo para poder busca melhorias

para os agricultores ampliar a política públicas cios governos Federais e Estaduais, tambem falou

da parceria com a gestão municipal nesta busca disponibilizando técnicos agrícola para dar

assistência a todos no quê precisarem finalizando com agradecimento pela presença de todos

deixando o espaÇo para os demais fazer o uso da fala na qualo senhorJosé santinho presidente

da ATRAFAC. O mesmo lembrou de reunião anteriores e da importância de um espaço Çomo

esse para expor as necessidade das associações, agradecendo o espaço que lhe foi dado apos

tomou uso da palavra o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais o senhor Gilvan de

França Cavalcante falou da satisfação em receber todos que para ele era uma grande honra ver

o comprometimento das instituições,presente falou que não era fácil mais com insistência e

prazer em fazer as coisas tudo se consegui que estava sempre a disposição para servir a qualquer

necessidade que lhe fosse solicitado finalizou agradecendo o espaço que lhe foi dado. Em

seguida abril as inscrição para o cargo de presidente cio conselho entre os presentes foi eleito

por unanimidade o senhor Luiz Augusto da Silva para presidir o mandato de dois anos tendo seu

vice o senhor Jose Santino Simão do Nascimento tendo como secretária a senhora laponira

Maria de Andrada Laurindo. O novo presidente fez uso da palavra a gradecendo a confiança

que lhe foi dado com o ôompromisso cle trabalha e atender o objetivo esperado pela sua

ad miração.

Dando por encerrada a reunião eu laponira Maria de Andrada Laurindo lavro a presente ata que

assinada por mim e os demais presente.

Caaporã, 29 de Agosto de 2019
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