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Compromissos pactuados com as Equipes Gestoras 
Prazo até Ação Principal responsável 

30.10.2017 Realização de audiências com parlamentares federais 
(deputados e senadores) dos Estados, solicitando aprovação de 
emendas destinadas à execução do Plano Estratégico 2017-
2026. 

Setor produtivo 

17.11.2017 Criação e publicação oficial das Equipes Gestoras dos Estados 
integrantes do Bloco/Zona.  

SVO do AC, AM, MT e RO 
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04.12.2017 Avaliação, análise e proposição de incorporação dos municípios 
do AM e MT ao Bloco 1.  
Obs.: ação a ser desenvolvida por Grupos Técnicos criados 
especificamente com esse objetivo.  

SVO do AM e MT 

31.12.2018 Gestão estratégica e operacional das federações de agricultura 
dos Estados do Bloco 1, junto à CNA, destinada ao 
aprimoramento de mecanismos que visem a sustentação 
financeira dos fundos privados.  

Federações de 
Agricultura 

31.12.2018 Realização de fóruns estaduais do Plano Estratégico 2017-2026.  SVO do AC e RO 
31.12.2018 Elaboração de plano de ação para divulgação do Plano 

Estratégico 2017-2026 no âmbito dos Estados.  
SVO do AC e RO 

31.12.2018 Disponibilização das condições físicas e materiais dos postos de 
fiscalização nos municípios de Rondolândia e Colniza (MT). 

Fesa/MT 

31.12.2018 Disponibilização dos recursos humanos e custeio para os 
postos de fiscalização nos municípios de Rondolândia e Colniza 
(MT). 

INDEA/IDARON e MAPA  

30.12.2017 
 

Estimativa de custos necessários à implementação de planos 
de ação corretivos decorrentes das auditorias de avaliação do 
Quali SV.  

SVO do AC e RO 



 
 
 
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Secretaria de Defesa Agropecuária 

Departamento de Saúde Animal 
 
 

31.12.2018 Disponibilização dos recursos humanos e custeio para os 
postos de fiscalização nos municípios do Amazonas. 

ADAF/IDARON e MAPA 

31.12.2018 Disponibilização das condições físicas e materiais dos postos de 
fiscalização nos municípios do Amazonas. 

Setor privado de RO e 
AM 

Após 
levantamos 
dos custos 

Realização de audiências com os governos e assembleias 
legislativas dos Estados para apresentação do Plano Estratégico 
2017-2026 e do orçamento para sua execução, assegurando 
que os recursos já orçados não sejam contingenciados e que 
novos orçamentos sejam compatíveis com os compromissos 
pactuados.  

Setor produtivo 

6 e 7. 
02.2018 

Participação em reunião (Brasília) destinada a novos 
encaminhamentos para condução do Plano Estratégico 2017-
2026. 

SVO do AC, AM, MT e RO  

 

Porto Velho (RO), 25.10.2017 

 

 


