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ATA Nº 004/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos seis de abril de dois mil e dezessete se reunimos na sala de reuniões do PREVCAR as 
nove horas da manhã os conselheiros do CMDRS para tratarmos de assunto. O senhor 
Francisco Severino de Oliveira presidente do CMDRS deu as boas vidas aos conselheiros 
do CMDRS e falou sobre o Projeto Rondon e deu a palavra para a professora da Unesc 
que fica na cidade de Araraquara. É um projeto do governo federal para Carlinda estará 
desenvolvendo o projeto “Desenvolvimento sustentável” são dois professores e oito alunos 
que estará fazendo as oficinas, o local ainda não esta definido os professores são formado 
em química e os alunos estão fazendo química também o curso será realizado no dia 16 ao 
dia 28 de julho, a professora que falou sobre o projeto Rondon se chama Luciana Alves, o 
projeto será desenvolvido com agricultores e alunos. Os conselheiros falou sobre as 
dificuldades dos agricultores e a temática que será desenvolvida no decorrer do curso. O 
senhor José Mendonça falou que tem que plantar não só mudas de reflorestamento plantar 
mudas frutíferas a professora Regina se apresentou ela é da Universidade de Minas Gerais 
é do Projeto Rondon. O senhor Nelo falou sobre o projeto do dia internacional da mulher e 
pediu a participação dos professores do Projeto Rondon que estará no dia no município. E 
logo em seguida cada um fez a apresentação e sua formação. O senhor presidente falou 
também sobre a reunião que não aconteceu pois não deu coro que era para debater sobre 
a agricultura familiar e plano municipal de agricultura a reunião acontecerá no dia 4 de maio 
de 2017 na sala de reunião do PREVCAR as 9hrs da manhã. O senhor presidente falou 
também sobre a “Inspeção sanitária SIM” e falou para colocar em prática não deixar 
engavetado, o senhor Nelson Muller falou para os vereadores ver porque ainda não está 
funcionando, pois tem que ter o veterinário para funcionar, o senhor secretário de 
agricultura José Mendonça falou para convocar uma reunião com a prefeita e os 
vereadores para ela dar um parecer sobre o mesmo. O senhor presidente falou sobre uma 
reunião da COOPAF que convida os secretário de agricultura para participar de um debate 
a respeito dos projetos incorporados pela a mesma que será realizada na CDL Sinop no dia 
10 de abril de 2017 as 14 hrs. As pautas será Desburocratização para regularização da 
parte documental da região, irrigação e estufa, Recurso Federal, estadual e municipal. O 
Paulo falou também da sua ida a Cuiabá que foi com o senhor Leocir e passou nas 
secretarias e na federação e ele cobrou as demandas para o município de Carlinda, ele 
falou também sobre os recursos que vem para o município sobre a farinheira, resfriador, 
carro para Monte Sinai e outros recursos a mais, o senhor Paulo pediu um caminhão baú e 
outros recursos, Paulo Prado ficou muito contente pelos recursos que vem para Carlinda. O 
senhor José Mendonça falou sobre a demanda da agricultura sobre os tratores que gradea 
e roça que está contente pois as pessoas estão contribuindo com os pagamentos, falou 
também que já foi feito o conselheiros do Fethab, a prefeita está comprando uma patrol e 
uma pá carregadeira para atender as demandas do município e falou também do Pró-café 
que está no viveiro pois só veio 8.000 mudas mas teremos que ir buscar as mudas em 
bandeirante. Falou também da demanda para um secador para a região e falou também 
dos trabalhos dos técnicos que está realizando o questionário pecuário. Terá uma 
audiência dia 8 de abril na câmara municipal sobre a reforma da previdência. O senhor 
Nelo falou que é muito importante a participação das entidades e população nas audiências 
na câmara municipal e também é muito importante a participação dos vereadores nas 
comunidades, associação, cooperativa e outros. O senhor presidente agradeceu a 
presença de todos. As professoras Luciana e Regina do Projeto Rondon perguntou qual o 
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local ideal para realizar os cursos oficinas. Essa ata será assinada por mim e os demais 
membros do conselho.  
 
Marilene Gomes da Silva  
Secretária do CMDRS 
 
Francisco Severino de Oliveira 
Presidente do CMDRS  
 


