
Aberta a reunião, dr. Marcelo deu as boas vindas ao dr. Emílio Evaristo. Passando-

se à pauta: Item 01 - Apresentação de apontamentos pelo relator sobre a diligência

de uniformização e retificação da legislação do FDDC, instruída no processo

00015-00005555/2021-11: Possibilidade de Geton: vedação pela LC nº 50/1997 e

na Lei Distrital nº 44.585/2011; proposta de análise da viabilidade de recebimento

de indenização, prevista na Lei nº 8112/1990; Possibilidade de recondução: há

vedação na LC nº 50/1997, mas não há vedação em outro diploma normativo,

existindo a possibilidade de mudança; Análise da supressão das informações

atinentes à contratos: proposta de formação de um setor de consultoria. Dada a

palavra aos demais Conselheiros, por unanimidade, opinaram com o relator pela

remessa dos autos à Diretoria Jurídica. Item 02 - A Secretária-Executiva

apresentou a proposta ao PLOA de 2022 do FDDC, com previsão de receita e

fixação das despesas, inserida no processo 00015-00009163/2020-31 (Doc SEI ID

64966528). A metodologia utilizada está relacionada ao passado, presente e

futuro, baseada principalmente nos projetos aprovados (em andamento), nos

possíveis projetos que poderão ser submetidos ao Conselho por órgãos e entidades

públicas, nas proposições aprovadas pelo Colegiado. O Quadro resumo de

utilização de recursos do FDDC foram dividido entre serviços, material de

consumo, material permanente, sentenças judiciais, outros auxílios e

ressarcimentos e foram alocados na fontes de recursos 171 e 170, com inclusão da

ação específica de publicidade e propaganda. A proposta foi disponibilizada aos

Conselheiros. O Conselheiro Presidente destacou a falta de apresentação de

projetos, além de os apresentados não atenderem aos requisitos mínimos, sendo

importante o fortalecimento de divulgação, informações, e subsídios para fomentar

o uso dos recursos do FDDC. A Secretária-Executiva destacou a importância da

manifestação da Representação da SEEC sobre a elaboração do PLOA do FDDC.

O Conselheiro Presidente comunicou que será encaminhado um Ofício à SEEC,

dando ciência da ausência da Representante Titular nas reuniões do Colegiado e

solicitando a sua substituição. Item 03 - A Secretária-Executiva comunicou sobre

o andamento do processo de designação dos Membros Representantes do Procon-

DF, que já foi regularizado e remetido à Diretoria Jurídica do Procon para ciência

e posterior remessa para a Casa Civil para publicação. Ata na íntegra disponível

no endereço eletrônico do Procon/DF - http://www.procon.df.gov.br/fddc-conselho-

administrativo/. MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO. Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

ATO DECLARATÓRIO Nº 57/2021
Bens e mercadorias apreendidos no período de 24 a 27 de agosto de 2021, com
proprietários não identificados. Processo 04017-00000377/2021-55.
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO
FEDERAL – DF LEGAL, no uso da competência conferida pelo § 2º do art. 5º da
Portaria nº 37, de 04 de junho de 2020, da DF LEGAL, e em cumprimento ao
previsto no § 4º do art. 52 da Lei nº 5.547, de 06 de outubro de 2015, DECLARA
NÃO IDENTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS BENS E MERCADORIAS
APREENDIDOS E RECOLHIDOS AO DEPÓSITO DA DF LEGAL, na seguinte
ordem: NUMERO DO AUTO DE APREENSÃO, DATA DA APREENSÃO,
QUANTIDADE E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS E MERCADORIAS
APREENDIDOS CUJOS PROPRIETÁRIOS NÃO FORAM
IDENTIFICADOS:D68760, 24/08/2021, 51 tapetes, 02 carrinhos de supermercado,
10 protetores para banco de carro, 02 redes; D68759, 24/08/2021, 10 jogos de
vasilhas plásticas, 01 mesa dobrável; D012165, 25/08/2021, 30 tábuas de madeira,
01 betoneira, 15 sacos de cimento, 11 colunas de ferro, 25 colunas de treliça, 18
armações de ferro; D68764, 26/08/2021, 01 mesa de madeira, 01 mesa de plástico,
09 banquetas de plástico, 01 tenda vermelha; D64121, 26/08/2021, 01 tenda
vermelha; D63401, 26/08/2021, 12 latas de refrigerantes, 08 latas de cerveja, 01
caixa térmica, 01 carrinho de supermercado; D63402, 26/08/2021, 05 bancos
plásticos, 01 caixa térmica, 03 isopores, 51 latas de cervejas, 35 refrigerantes, 252
garrafas de cerveja, 19 garrafas de água; D64120, 26/08/2021, 41 cocos verdes, 17
refrigerantes, 08 banquetas plásticas, 06 cadeiras plásticas, 01 tenda laranja, 01
carrinho de carga, 01 carrinho de supermercado, 01 caixa de isopor sem tampa;
D63149, 27/08/2021, 54 pares de meia, 20 calças, 03 tocas, 12 luvas; D66507,
27/08/2021, 08 telhas, 10 perfil, 01 pá, 01 escada, 01 escavadeira, 01
desempenadeira, 01 colher de pedreiro, 01 mangueira, 01 martelo, 01 peneira. Ficam
os proprietários cientes de que, segundo o § 5º do art. 52, da Lei nº 5.547, de 2015, e
o art. 39, caput, da Portaria DF LEGAL nº 37, de 2020, serão declarados
abandonados os bens e as mercadorias não perecíveis que não forem reclamados no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da lavratura do auto de apreensão.

Brasília/DF, 31 de agosto de 2021
TÂNIA DE ÁVILA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL SUSTENTÁVEL

 
ATA DA REUNIÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, ás nove horas, na
Fundação Casa do Cerrado, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de
Desenvolvimento Rural Sustentável contando com a participação dos senhores Cândido
Teles, Secretário de Agricultura, Luciano Mendes, secretário Executivo, Denise Fonseca,
Presidente da EMATER, Sebastião Marcio, Presidente da CEASA, Edson Rohden, do
FDR, Rafael, Capitão do Batalhão Rural, Willian Barbosa, da SFA, Cláudio Pires e
Massae Watanabe, CRDRS Ceilândia, Mônica Peres e Marinete Martins, CRDRS Lago
Norte, Teonildo Alves, CRDRS Planaltina, Arnaldino Souza, CRDRS São Sebastião,
Tarcísio Marques, CRDRS Sobradinho, Luiz Uema, CRDRS Vargem Bonita e vários
presidentes de Associações Rurais. O Secretário iniciou a Reunião parabenizando os
Conselheiros e pedindo uma integração maior, informando que é desejo do Governador
executar uma grande transformação no campo, falou que é preocupação do Governo em
geral a Regularização Fundiária e que é a bandeira do Governador regularizar os
pequenos, os médios e os grandes produtores, informou que participou juntamente com o
Secretário Executivo, senhor Luciano Mendes, de uma reunião com o Presidente da
Câmara Legislativa além de outros Deputados e alguns movimentos sociais, onde foram
cobrados por novos Assentamentos no DF, foi explicado que no DF não existe mais terra
para novos assentamentos, disse também que foi nomeado um especialista em crédito
fundiário, objetivando juntamente com os municípios um recurso para fazer
assentamentos no Entorno, sendo a terra comprada com o recurso fundiário e repassada
através das Associações credenciadas aos produtores, e que é desejo do Governador ver
os produtores realizados, frisou que os Conselhos são muito importantes, e que, juntos
podemos “desatar os nós” que estão travando as ações, relatou que em breve a SEAGRI
deverá proceder com a entrega das patrulhas mecanizadas através do FDR e finalizou
dizendo que, com o fim da pandemia, quer ver todos juntos novamente, e que seria
publicada uma Portaria baixando as taxas ambientais em 80%, o que é uma conquista de
todos, agradeceu a presença do Batalhão Rural, e desejou um bom trabalho a todos. Em
seguida, a palavra foi passada para o Presidente da CEASA, senhor Sebastião Márcio,
que frisou a importância da existência dos Conselhos, que são o elo entre as Entidades
Rurais e o Governo. O senhor Sebastião ainda falou sobre a importância dos Programas
Rurais para os pequenos produtores rurais durante a Pandemia, classificando como muito
importante o papel dos produtores, a palavra foi passada para a Presidente da EMATER,
senhora Denise, explanou que o Governador tem muita satisfação em atender pedidos
para os produtores, frisou a importância de fazer política de Estado com ações, se colocou
a disposição dos produtores em nome do Governador e declarou que a EMATER é a casa
dos produtores, a seguir a palavra foi passada para o senhor Willian Barbosa, do
Ministério da Agricultura, cumprimentou os Conselheiros e disse que o Governo Federal
está alerta para apoiar os produtores, a palavra foi passada para o Capitão Rafael, do
Batalhão Rural, cumprimentou os produtores prestando continência, explanou sobre o
Programa Guardião Rural, que tem 413 propriedades cadastradas até o momento,
explicou que o Caso Lázaro foi um crime atípico, que, por um sistema de Justiça falho
que temos no Brasil, o bandido estava em liberdade, disse que foi criado o grupo
Guardião Rural no Núcleo Rural Boa Esperança com 35 propriedades cadastradas no
Programa, relatando que o Comandante reconhece a vulnerabilidade da área rural, por
isso, as equipes estarão sempre em rondas na área rural, apesar do efetivo ser muito
pequeno, e encerrou pedindo apoio da sociedade civil organizada para conseguir uma
melhor estrutura para o Batalhão. O Secretário, senhor Cândido Teles, parabenizou a fala
do Capitão, informou que o modelo das compras institucionais da cesta verde está sendo
implantado em muitos outros municípios do Brasil, inclusive em Cuiabá, disse que
encontrou com a Ministra da Agricultura, senhora Teresa Cristina, e que conversaram
sobre o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, que objetiva planejar o
desenvolvimento rural por 20 anos no DF e que poderá ser estendido para todo o Brasil,
trazendo a paz social no campo, despediu-se e desejou paz para todos, e pediu para tirar
uma foto com os Conselheiros e a placa do Programa Guardião Rural, o Capitão Rafael
passou o número (61) 99969-3080 que é o número de telefone do Batalhão Rural, a
palavra foi passada ao senhor Edson, do FDR, o senhor Teonildo, CRDRS Paranoá,
indagou sobre a forma que o FDR vai repassar os bens para as Entidades, o senhor Edson
informou que seria através de Chamada Pública, onde o interessado apresenta a proposta
que será julgada pela SEAGRI através do FDR, a senhora Mônica, CRDRS Lago Norte,
explicou que antes os bens eram passados em Assembleia do Conselho onde era definido
o destino daquele bem, assim sendo, os Conselhos já tinham definidos qual seria a
Associação que iria ser contemplada pelo bem, o Secretário Executivo, senhor Luciano
Mendes explicou que o FDR foi criado para valorizar e fortalecer os CRDRS, explicou
que o Chamamento tem sua regra através dos Editais, citou que tem equipamentos que
estão sobrando e outros equipamentos que estão começando a serem procurados agora,
como exemplo, citou uma plantadeira de alho que é um equipamento diferenciado e que
pode ser adquirido pelo FDR, citou também um equipamento que pode ser acoplado ao
trator e colher milho, dentre outros, necessitando para isso a solicitação dos interessados,
convidou todos para a inauguração da DF 285. Passou a palavra novamente para o senhor
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