
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 
Gestão 2017 – 2020 

________________________________________________________________________________ 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 - E-mail: 
prefeituradecarlinda@yahoo.com.br – site: www.pmcarlinda.amm.org.br  

 
ATA Nº 002/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos dias dois de fevereiro de dois mil e dezessete os conselheiros do CMDRS se reunimos 
as nove horas e quatorze na sala de reunião do PREVCAR o senhor presidente Francisco 
Severino de Oliveira agradeceu a presença de todos e falou sobre as alterações dos 
membros do conselho de cada órgão, uns ficou os mesmos e outros órgãos foram 
mudados colocado outros membros. O senhor Francisco de Oliveira falou também que o 
Tribunal de Contas quer o telefone e e-mail e endereço com finalidade manter os 
conselheiros informando sobre os eventos, senhor Francisco falou para o secretário de 
agricultura para trazer na próxima reunião o planejamento anual para apresentar aos 
conselheiros. O senhor Paulo Prado falou para limpar e plantar algumas árvores nas feiras 
no município de Carlinda. A Ivonete do meio ambiente falou que os próprios feirantes pode 
ajudar na limpeza. O Paulo Prado relatou para conversar com a presidenta dos feirantes 
para ver o que podem esta fazendo com a limpeza das feiras. O senhor secretário falou 
sobre o veterinário Douglas pediu exoneração do cargo, mas que vai contratar outro 
veterinário para estarem realizando o trabalho de inseminação nas comunidades, pois os 
botijão de semem já tem em algumas comunidades. A Ivonete falou sobre o curso que o 
ICV irá realizar o curso sobre regularização e até piqueteamento. O Luiz Antônio falou que 
para atender a demanda sobre a inseminação capacitar alguém para mexer com essa 
demanda, a sugestão ficou assim o secretário de agricultura para conversar com os 
agricultores e ver a sugestões dos mesmos e ver com o ICV onde eles podem estarem 
ajudando. O secretário de agricultura José Mendonça falou sobre o Pró-Café, que as 
mudas estão pronta mas em Nova Bandeirantes e só buscar são cinqüenta mil mudas. A 
Ivonete do Meio Ambiente relatou que para o projeto andar tem que ter unidade 
demonstrativa pois os agricultores só acreditam vendo. O senhor secretário falou que 
temos mil e cinqüenta mudas para a unidade demonstrativa e o local onde vai ser o jardim 
clonal e o local precisou pedir a liberação para estarem realizando o serviço na secretaria 
de meio ambiente de Cuiabá liberou a área só falta o maquinário para serem realizado. O 
senhor José Mendonça falou do relatório dos tratores das comunidades e os preços de 
gradeação e já entregou alguns comodatos dos equipamentos existentes nas comunidades 
e também falou do preço da ensiladeira por horas. O José Mendonça falou que a farinheira 
está na chuva e precisa ser revisto para não deixar acabar no tempo. O senhor secretário 
da agricultura falou que está realizando os serviços dos tratores com tudo na planilha e os 
serviços realizados já está sendo marcado para ter o controle de tudo. O presidente falou 
que achou interessante sobre o relatório apresentado pelo secretário de agricultura e 
relatou sobre o tribunal de contas pedir o relato de todos os membros do conselho. O 
senhor José Mendonça falou que na próxima reunião do CMDRS entregará para cada 
membro do conselho o relatório dos tratores de cada comunidades setor. O senhor 
presidente pediu para o secretário de agricultura não deixar nossos agricultores na mão e 
está sempre atendendo as demandas. A Ivonete do meio ambiente falou também que 
quando fazer o plantio do café fazer perto das APPs pois melhora as APPs e até fica perto 
do rio para realizar a irrigação. O senhor Francisco falou sobre a Energisa que estará 
realizando uma audiência na câmara de (energia) digo vereadores no dia 07-02-2017.  O 
senhor Francisco falou sobre a silagem que tem muita demanda e precisa muito da ajuda 
da secretaria de agricultura para realizar o trabalho e agradeceu os trabalhos já realizados. 
Sem mais nada a ser (realizada) digo relatar esta ata será assinada por mim e os demais 
membros do conselho do CMDRS.  
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