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ATA Nº 003/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos dois de março de dois mil e dezessete o conselho do CMDRS se reunirão na sala de 
reunião do PREVCAR as 9:00hs. O senhor presidente Francisco Severino de Oliveira deu 
as boas vindas aos conselheiros, e falou também dos novos membros do conselho e falou 
sobre os ofícios que foi encaminhado para as entidade e estamos esperando a resposta 
dos ofício. O senhor José Mendonça entregou ao presidente o planejamento anual da 
secretaria de agricultura e entregou o cronograma mensal dos técnicos que trabalhou 
durante o mês, e foi entregue o relatório do trator mensal e o valor arrecadado, os membros 
do conselho olhou o planejamento e leu a todos os membros, e se tivesse alguma sugestão 
poderia ser acrescentado. A mobilização para fazer um seminário o potencial da agricultura 
com apoio das cooperativa e comércio secretário municipal, EMPAER, sindicato e 
associação estão definindo a data, câmara de vereadores e outros, ficou marcado a reunião 
para falar sobre o evento e ficou marcado para o dia16-03-2017 para marcar o local e a 
data para ser realizado. Foi falado sobre a reorganização do viveiro e sobre o dia de 
campo, mas tem que ver o transporte, o senhor José Mendonça falou sobre o Pró-café ele 
disse que falou com George responsável pelo Pró-café pois o estado terá que mandar o 
termo, depois levar ao Indea para liberar a buscar das mudas para o viveiro de Carlinda 
para distribuir aos agricultores cadastrados. Foi falado também da festa do agricultor para 
fazer uma festa bem planejada e para o agricultor mostrar os seus produtos e ter a troca de 
idéia uns com os outros, e já agora enviar o ofício para as comunidade para os agricultor ir 
já se organizando para trazer os seus produtos. O senhor Paulo do setor Renascer falou 
para a secretaria de agricultura olhar para o pequeno agricultor chacareiro e ver 
financiamento para os chacareiros, pois os financiamentos ajuda muito na manutenção, 
articular a criação da associação dos piscicultores, organizar viveiro e plantar mudas 
frutíferas e vender ao agricultor para recadação, digo para manutenção dos insumos, 
calcário ver com o governo do estado para atender a demanda do agricultor, e quando vir o 
calcário entregar na associação ou cooperativa para distribuir a quantidade certa para cada 
agricultor, a documentação da expolinda já está documentada, maquinários para 
cascalhamento de mangueira e carreador, tanque para a piscicultura se houver máquina, 
os vereadores junto a secretario a cobrar dos governantes sementes para o governador, 
atendimento dos técnicos aos agricultores Pró-café. O senhor José Mendonça falou sobre a 
silagem que está atendendo todos os agricultores que tem silagem para fazer. O senhor 
José Mendonça falou do planejamento do trator e falou também que quem quiser horas 
trator ir até a secretaria de agricultura agendar. O senhor Luiz Antonio perguntou sobre as 
DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) todo o agricultor que queira vender produtos terá 
que ter a DAP. A DAP é um documento quem é responsável e o agricultor e está fazendo a 
DAP o INCRA e EMPAER. O vereador Nelo falou que os  sitiante ou chacareiro que estiver 
a cerca na beira da estrada vai ter que tirar para fazer as estrada, pois tem muitos que a 
cerca é na beira da estrada. Sem mais nada a declarar essa ata será assinada por mim 
Marilene Gomes da Silva e o Presidente e os demais presentes. 
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