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Ata da segunda reunião ordinária do exercício de 2016, 
do Conselho Administrativo e Gestor do Fundo de 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - CAG-FDR. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2016, às 14 horas, no Edifício Sede da SEAGRI/DF – Brasília-
DF, com a presença do Sr. Sebastião Marcio Lopes de Andrade, Secretário Adjunto da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, representando o 
Secretário de Agricultura e Presidente do Conselho Administrativo e Gestor do FDR, dos Conselheiros: 
Renato Jorge Brown Ribeiro, representando o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Distrito Federal - SEPLAG/DF; Elaine Barboza dos Santos Bardawil, representando o Diretor 
Presidente do Banco de Brasília S.A. - BRB; Luciana Umbelino Tiemann Barreto, representando o 
Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER-DF; Lucas 

Valim Orrú, representando o Presidente das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA S.A; 
Erasmo Silva, representando o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF-DF. Do 
Secretário Executivo do FDR/SEAGRI-DF, Jorge Carlos Vieira de Carvalho e do Assessor da Unidade de 
Gestão de Fundos/SEAGRI-DF, Edson Rohden. Verificado o quórum, deu-se início a segunda reunião 
ordinária do exercício de 2016 do CAG/FDR. O Secretário Executivo leu a Ata da reunião anterior que foi 
aprovada na integra pelos Conselheiros. Ato continuo, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta: 1) - 
Processo nº 070.001.490/2016, trata de liberação de financiamento para implantação de projeto de 
atividade rural, modalidade FDR-Crédito, proponente Clevane Ribeiro Pereira Valle, destinado a 
aquisição de 01 (um) conjunto de irrigação por gotejamento, no valor total de R$ 47.122,80 (quarenta e 
sete mil, cento e vinte e dois reais e oitenta centavos). A relatora do processo Luciana Umbelino Tiemann 
Barreto emitiu parecer favorável, sendo o seu voto acompanhado, por unanimidade, pelos demais 
Conselheiros. 2) – Destinação de bens do FDR-Social: a) - Veículo Renault Cangoo, placa OVT 2167, 
destinado ao Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CRDRS de Planaltina. O 
Secretário Executivo informou que a Associação dos Produtores Rurais do Sítio Novo - APROSIN 
contemplado no exercício de 2013, com um projeto do FDR-Social para a implantação de uma panificadora 
artesanal, desistiu do projeto, por falta de recursos para realizar a reforma do prédio. Informou, ainda, que 
constava do projeto a cessão do veículo em referência e que a SEAGRI-DF adquiriu o mesmo, que se 
encontra, aproximadamente, há um ano no setor de transporte. Concluiu informando que, em reunião 
datada de 13/04/2016 o CRDRS de Planaltina deliberou, favoravelmente, sobre a cessão do veículo para a 
Associação dos Produtores da Fazenda Larga - APROFAL que, o utilizará no transporte de olerícolas da 
comunidade, conforme elaborado pela EMATER/DF. Os Conselheiros após deliberação aprovaram, por 
unanimidade, a cessão do veículo; b) - Veículo Renault Cangoo, placa OVT 2168, destinado ao CRDRS 
de Brazlândia. O Secretário Executivo informou que a Associação dos Produtores Rurais de Novo 
Horizonte - ASPRONTE foi contemplada, no exercício de 2013, com um projeto FDR-Social para a 
implantação de uma panificadora artesanal e que, o veículo supracitado é um dos itens do projeto, e o 
mesmo já foi adquirido e se encontra, aproximadamente, há um ano no setor de transporte da SEAGRI/DF. 
Assim sendo, a presidente da Associação, solicitou a liberação do veículo para utilizá-lo no transporte de 
olericultura, dos produtores da região, até a conclusão do projeto. Os conselheiros, por unanimidade, 
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solicitaram juntar ao pleito, manifestação da EMATER/DF da região e posteriormente encaminhar a matéria 
à Procuradoria Geral do DF para deliberar quanto à legalidade da cessão do veículo; c) - Caminhão Iveco, 

placa OVS 7480, destinado ao CRDRS de Planaltina. O Secretário Executivo esclareceu que a Associação 
dos Produtores Rurais do Pipiripau I e II - ASPPP foi contemplada com um projeto, FDR-Social, no 
exercício de 2013, contendo um veículo tipo caminhão, um microtrator e implementos agrícolas. Em 
18/03/2016, o presidente da Associação devolveu o veículo acima referido sob a alegação de que os 
associados não se encontram em condições de manter as despesas de mecânica, pagamento de seguros 
e licenciamento do caminhão. O CRDRS de Planaltina, em reunião datada de 13/04/2016 deliberou, 
favoravelmente, à cessão do veículo para a Associação Mista do Rio Preto.  Os Conselheiros, 
considerando que a referida Associação já possui equipamentos agrícolas cedidos pelo FDR-Social, e 
analisando a proposta apresentada, deliberaram, por unanimidade, favorável a cessão do veículo; d) - 
Grade aradora, com controle remoto, com 12 discos de 24 polegadas, destinada ao CRDRS de 
Sobradinho. O Secretário Executivo sugeriu a retirada deste item da pauta em razão de que o referido 
Conselho não apresentou em tempo hábil expediente para deliberação. A sugestão foi acolhida pelos 
Conselheiros; e, e) - Equipamentos em posse da Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina Ltda - 

Cootaquara. O Secretário Executivo informou a Cootaquara foi contemplada com um projeto FDR-Social 
no exercício de 2014, com um veículo tipo caminhão e um microtrator com implementos para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias da região e que até a presente data o microtrator se 
encontra sem utilização. Questionada, a Cooperativa apresentou um Termo de Cooperação Técnica 
firmado com a EMATER/DF cuja finalidade é o desenvolvimento de ações conjuntas visando à difusão de 
novas tecnologias no cultivo de hortaliças, agricultura de baixa emissão de carbono, agroecologia e 
pecuária. Informou que o microtrator com implementos serão utilizados no desenvolvimento das ações 
inerentes ao Termo de Cooperação. Considerando que o projeto trará benefícios através de visitas técnica 
e de dias de campo para a comunidade do Núcleo Rural Taquara e Região, os Conselheiros deliberaram 
por unanimidade, favoravelmente à proposição. 3) -  Minutas de Resoluções: a) - Dispõe sobre critérios 

para recuperação e repactuação de créditos do FDR. O Secretário Executivo informou que o FDR-
Crédito tem recebido propostas dos beneficiários e solicitação da justiça para manifestar-se sobre 
renegociação de dívidas, e que no FDR não existe regulamentação para essa matéria. Sendo assim, 
apresentou uma Minuta de Resolução, estipulando critérios para renegociação de dívidas oriundas de 
financiamentos com recursos do FDR. Os Conselheiros após análise da Minuta, em razão das 
discordâncias e da complexidade do texto proposto, deliberam no sentido de aprofundar a discussão e 
submetê-la na próxima reunião. b)- Dispõe sobre atividades agropecuárias a serem financiadas com 

recursos do FDR. O Secretário Executivo informou que as atividades agropecuárias passíveis de 
financiamentos com recursos do FDR, aprovadas por intermédio da Resolução nº 03/FDR, de 11/08/2015 
tem dificultado na elaboração de projetos técnicos, sendo necessário revê-la. A Conselheira Luciana 
esclareceu que, a ausência de definição por parte da SEAGRI/DF, sobre Boas Práticas Agropecuárias, 
além da exigência de utilizar somente 60% do valor a ser financiado para aquisição de máquinas e 
implementos agrícolas, vinculado ao valor total destinado ao sistema de produção, tem desmotivado os 
produtores em acessar os recursos do FDR. Sendo assim, foi proposto uma Minuta de Resolução 
adequando as atividades, inclusive, incluindo o inciso VII, no artigo 2ª no texto: “Implantação, ampliação e 
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adequação de sistemas de energia renováveis”. Os Conselheiros após deliberação aprovaram, por 
unanimidade, a propositura; c) - Dispõe sobre limites para financiamentos com recursos do FDR. O 
Secretário Executivo informou que o parágrafo único, do artigo 7º, do Decreto nº 34.285, de 16/04/2013, 
que regulamenta a Lei do FDR, estabelece que: “compete ao Conselho propor revisão e alteração dos 
valores fixados para os financiamentos de atividades agropecuárias”. Sendo assim, apresentou uma 
Minuta de Resolução com alteração dos valores. Os Conselheiros após deliberação aprovaram, por 
unanimidade, a propositura; d) - Dispõe sobre cessão de bens - FDR-Social. O Secretário Executivo 
informou sobre a necessidade de definir critérios para redistribuir os bens do FDR/Social quando 
devolvidos pelas associações beneficiárias, por falta de utilização ou qualquer outro motivo. Sendo assim, 
propôs uma Minuta de Resolução contendo normas para transferência dos Bens. Os Conselheiros após 
deliberação aprovaram, por unanimidade, a propositura. 4º - Pedido de prorrogação de parcelas dos 

contratos do FDR-Crédito firmados com os proponentes a seguir: a) - Valdeci de Souza Ataíde, 
processo nº 070.000.764/2013, NCR-2013/007; b) - Flávio Antônio Robaert, processo nº 
070.000.478/2015; e, c)- Marcos Afonso Pieniz, processo nº 070.001.092/2012. Este item da pauta não 
foi analisado, uma vez que a minuta proposta, contendo as normas para renegociação de dívidas, ficou 
para ser reapresentada e deliberada na próxima reunião do Conselho, conforme item deliberado na letra 
“a” do item 3 da pauta. Finalmente, passou a palavra aos presentes, sem que nenhum se manifestasse, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião, do que para constar, eu, Jorge Carlos 

Vieira de Carvalho, lavrei a presente Ata, que assinarei com o Presidente e demais membros do 
Conselho, em cumprimento às formalidades legais e regulamentares. 
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