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ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE AGUDOS DO SUL 

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Agudos do Sul, em 02 de março de 2018.

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito ), 1 

na sala dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, situada na Rua 2 

José Bencz, nº 24, sala 2 , Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, 3 

Estado do Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do 4 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Agudos do Sul, com 5 

assinaturas constantes na lista de presença, onde se ver if icou a 6 

presença de 09 (nove) part icipantes. O Engenheiro Florestal da 7 

Secretaria Municipal de Agricultura, Adriano de Oliveira Pires i nicia a 8 

reunião falando sobre o teor da reunião e apresenta o Decreto Municipal 9 

n° 07/2017, de 11 de abril  de 2017, que nomeia o Conselho Municipal 10 

de Desenvolvimento Rural de Agudos do Sul. Em seguida é feita a 11 

eleição da Mesa Diretora do Conselho, onde f icou assim constituída: 12 

Presidente: Tiago de Jesus Biaobock Mickus, Vice -Presidente: 13 

Francisco Elias Gonçalves, 1ª Secre tária: Mery Terezinha Halabura 14 

Woiciekowski e 2ª Secretária: Jussara Bail Moletta. A Mesa Diretora foi 15 

empossada. Em seguida o Presidente agradece aos demais pela 16 

confiança depositada em sua pessoa para conduzir o Conselho como 17 

Presidente e fala sobre os implementos que estão necessitando no 18 

setor de agropecuária do Município. Todos concordam que os 19 

implementos agrícolas mais necessários no momento e que deverão ser 20 

adquiridos pela Secretaria de Agricultura e disponibil izados aos 21 

agricultores, ut i l izados no trator próprio do Município são:  uma 22 

ENSILADEIRA para produção de si lagem para diversos t ipos de 23 

vegetação. APROVADO. Um PULVERIZADOR AGRÍCOLA, com 24 

capacidade de 600 lit ros, com barra de, no mínimo, 12 metros de 25 

alcance, equipado com bomba de alta pressão. APROVADO. Adriano 26 

fala sobre a aquisição destes equipamentos, os quais ajudará muito no 27 

crescimento da produção e da renda dos agricultores.  Deliberações a 28 

serem expedidas pelo Conselho: Resolução com a composição da 29 

Mesa Diretora do CMDR; Resolução aprovando a aquisição de uma 30 

ENSILADEIRA e de um PULVERIZADOR AGRÍCOLA para serem 31 

util izados no trator do Município. Nada mais havendo a ser tratado o 32 

Presidente agradece a presença de todos e  marca a próxima reunião 33 

para o dia 20 de abri l  do ano corrente,  às 9 horas, na Sala dos 34 

Conselhos Municipais. Para constar, eu, Maria Sebastiana Mielke da 35 

Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata 36 

que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente 37 

Tiago de Jesus Biaobock Mickus. 38 


