MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL RECEBE VEREADORES PARA DISCUTIR
PROGRAMA AÇÃO NO CAMPO
O PROGRAMA AÇÃO NO CAMPO TEM COMO OBJETIVO APOIAR À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MUNICIPAL COM
ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS EM SUAS PROPRIEDADES.

Publicado em 28/10/2021 às 10:12 (Atualizado em 22/05/2022 às 02:01), postado por Comunicação Guaçuí, Fonte: Secretaria de Agricultura

Na manhã da última terça-feira (26) em reunião ordinária, o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável recebeu os vereadores Walmir Santiago, Renato Duponei, Dim
Barbeiro, Carlinhos Lomeu, Nelson Salvador e Julinho Tererê, para conversarem sobre propostas
de melhorias do Programa Ação no Campo, regulamentado pela lei 4.200/2017. A Procuradora
do município Danielle Freitas também esteve presente na reunião.
O Programa Ação no Campo tem como objetivo apoiar o fomento à produção agropecuária
municipal com atendimento e prestação de serviços com equipamentos agrícolas, máquinas
e caminhões da Secretaria Municipal de Agricultura, aos produtores rurais em suas propriedades.
O Conselho apresentou as propostas estudadas e elaboradas por sua Câmara Técnica,
composta por representantes do poder público, dentre eles Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER), Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Espírito Santo. (IDAF) e produtores rurais, representantes da sociedade civil
organizada. Os estudos foram pautados nas legislações vigentes.
O Presidente do Conselho, Isaías Lobato de Souza, ressaltou a importância do programa
Ação no Campo como uma ferramenta de apoio ao produtor rural que contribui com a
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arrecadação do município emitindo suas notas fiscais.
"Os desafios são grandes e precisamos somar experiências e conhecimentos para buscarmos um
melhor atendimento para os produtores rurais. Certamente estamos no caminho certo ao dialogar
com os produtores rurais, temas que estão diariamente relacionados ao seu dia a dia na
produção de alimentos," ressaltou a secretária Municipal de Agricultura, Christiany Fitaroni.
Maxwel de Souza Assis, chefe do escritório local do Incaper, relatou que o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável vem há mais de 20 anos se reunindo para discutir melhorias
nas políticas públicas em prol dos agricultores e agricultoras de Guaçuí. São um colegiado
deliberativo das ações e programas de interesse público com finalidade de apoiar o
desenvolvimento das atividades produtivas com ampla participação dos agricultores e
agricultoras, as representações associativas e sindicais, tendo em sua composição o poder
público estadual e municipal.
Neste momento o Colegiado quer reafirmar seu compromisso com o Programa Ação no Campo e
com lisura e determinação apresentar as propostas de alteração na Lei.
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