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ATA Nº 001/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos cinco do mês de janeiro de dois mil e dezessete, as 9:20h iniciamos a reunião do 
Conselho CMDRS na sala de reuniões do PREVCAR, onde o senhor presidente Francisco 
de Oliveira agradeceu a presença de todos e iniciou falando para cada instituição 
apresentar um titular e um suplente para o conselho do CMDRS. Francisco ressaltou que 
quer a presença dos vereadores no conselho, o senhor José Mendonça falou que fez a 
visita de campo para ver como esta a patrulha mecanizada e está organizando os 
comodatos de cada e fará a reunião nas comunidades para entregar os comodatos e 
ressaltou ainda sobre o Pró-café, que trouxe as mudas para fazer o jardim clonal as mudas 
encontram-se no viveiro, e falou sobre os botijão de semem que estão nas comunidades 
ver como está a situação dos botijão pois estes botijões e não estão sendo usados trazer 
para a agricultura. O senhor Francisco agradeceu o secretário de agricultura e pediu 
parceria e participação no conselho e agradeceu todos os órgãos presentes e as coisa 
caminha quando o conselho é forte. O senhor Mário Antonio de Oliveira falou sobre o Pró-
café e relatou que o Suelme pediu enviasse os nomes dos técnicos para a realização do 
projeto e teve a capacitação dos técnicos, as mudas de café se encontra em Bandeirante e 
trouxe as mudas do jardim clonal, mas os técnicos esta preocupado pois as mudas 
encontra-se com quinze dias de plantado, foram prometido adubo mas não terá mais, por 
enquanto encontra-se disponível só o café, mas por enquanto as mudas não pode ir para o 
(viveiro) digo campo as mudas não encontram-se em bom estado, o João falou ainda para 
enviar o relatório falando da situação das mudas que se encontra. O senhor Francisco 
relatou que fizesse uma reunião com os produtores cadastrados no Pró-café, e falar a 
situação que se encontra as mudas de café e o desenvolvimento que está o Pró-café e o 
relatório e enviar para a SEAF para eles enviar um parecer. A prefeita relatou que a 
EMPAER ser mais ativa, no município e unir os problemas para resolver. O senhor Paulo 
Prado falou sobre a empresa Norte Topografia estão para fazer a titulação das terras. O 
senhor Nilson Muller falou sobre a regularização da casa de polpa de frutas. A prefeita 
Carmen falou para enviar as pauta via ofício para levar para Cuiabá e cobrar do Suelme. O 
João falou que a chamada pública está encerrando em fevereiro e depois vai ficar a 
disposição do Pró-café para a realização de assistência técnica. O João falou para rever os 
tratores na comunidades (para) digo pois está privilegiando uns e outros não e ver os 
preços das diárias cobrada e cabe a nos conselheiros ajudar a administrar os tratores das 
comunidade e escala de trabalho. O senhor Francisco falou que o conselho vai rever a 
situação dessas patrulhas como está funcionando. O senhor Francisco falou que na 
próxima reunião do conselho trazer os tratoristas para discutir essa questão. Sem mais 
nada a declarar essa ata será assinada por mim Marilene Gomes da Silva e segue 
assinada pelo presidente Francisco Severino de Oliveira.  
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