
Ata N° 07/2013 – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – COMDER

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e treze, às treze horas e trinta 
minutos na Sala dos Conselhos Municipais, anexa ao Palco da Estação, reuniram-se os 
integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural para debater assuntos 
gerais do Conselho, como a questão do planejamento. A reunião conduzida pela Sra. 
Verônica Bandeira Simões que iniciou comentando sobre a, digo os tópicos que irão ser 
tratados na reunião, como a questão da agroindústria, ações com idosos, uso e manejo 
de sementes, crédito rural, fruticultura, geoprocessamento, gestão ambiental, habitação e 
paisagismo. O Sr. Yohan comentou que a Emater pretende fazer um encontro com o 
objetivo de esclarecer as questões pertinentes à agricultura,  código florestal,  visando 
auxiliar os agricultores rurais quanto as mudanças do novo código, prosseguindo com a 
palavra  o  Sr.  Yohan  explanou  algumas  ações  na  qual  a  Emater,  juntamente  com o 
Conselho pretendem cumprir tais ações e metas. Foram definidas cinco prioridades, mas 
ainda  estas  questões  estão  em  aberto  e  possíveis  de  serem  alteradas,  caso  haja 
necessidade. A Sra. Verônica Bandeira Simões falou sobre a questão da filantropia da 
Emater Ascar, na qual em reunião em Porto Alegre, serão tomadas algumas medidas 
para o futuro da entidade e as famílias em que, digo às quais a entidade auxilia. Dando 
continuidade a reunião, o Sr. Júnior Maurício Mocelin explanou sobre o programa de 
Controle Biológico da Lagarta do Cartucho, que é realizado em parceria da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Viação e Serviços, Cooperativa Santa Clara e Emater, e que, 
inicialmente  um  folder  será  distribuído  para  a  população  para  disponibilizar  uma 
alternativa para o controle da lagarta de cartucho, na qual o produtor rural fará a retirada 
das cartelas para posterior aplicação, assim que fizer o plantio do milho. O Sr. Júnior 
Maurício Mocelin explanou também a respeito do projeto de olivicultura, que será mais 
uma alternativa  para  aumentar  a  renda  das  propriedades,  o  projeto  está  na  Câmara 
Municipal para conhecimento e, caso aprovado será implantado e as mudas começarão a 
ser encomendadas para os agricultores que se mostrarem interessados. Como último 
assunto, o Sr. Júnior Maurício Mocelin destacou que será, digo, deverá ser eleita uma 
nova  comissão  visando  a  reformulação  da  composição  do  Conselho  Municipal  de 
Desenvolvimento  Rural  para  preencher  as  vagas  de  entidades  que  estão  inativas, 
surgiram  as  sugestões  de  representantes  de  produtores  orgânicos,  agroindústrias, 
juventude rural e rotatividade de agricultores de distritos. Nada mais havendo a constar, 
encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.


