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ATA Nº 005/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete as nove horas os membros do 
conselho CMDRS se reuniram na sala de reunião do PREVCAR. O senhor Francisco 
Severino de Oliveira agradeceu a presença de todos e falou sobre o plano municipal de 
agricultura para ter um direcionamento. O senhor José Mendonça falou que está em 
andamento o plano municipal de agricultura está digitando o esqueleto para ser 
apresentado, na próxima reunião do conselho, será apresentado para a câmara municipal 
para ser aprovado ou não. O senhor presidente falou também da estrutura da cadeia 
produtiva, temos que organizar para que os agricultores produza, tendo assistência técnica 
para que os agricultores tenha um direcionamento e saber para quem vender os seus 
produtos e não ficar em vão, mas pra isso os agricultores tem que estar organizado para 
ser comercializado os seus produtos. O senhor presidente falou das prioridades para o 
plano municipal de agricultura, em primeiro tem que legalizar a documentação das 
propriedades e organização das entidades em torno das cadeias produtivas, observação 
primeiro tem que se organizar e em segundo lugar legalizar a documentação das 
propriedades. O senhor presidente falou também da reunião que terá no dia cinco de maio 
na associação COMPASC na comunidade Caná para discutir a cadeia produtiva. O senhor 
José Mendonça falou que na próxima reunião especificar cada (plan), digo cada plano 
produtivo e cada cadeia produtiva. O senhor José Mendonça trouxe os trabalhos da 
secretaria de agricultura realizado a cada dois medes pela secretaria de agricultura para ser 
apresentado aos membros do conselho. Sem mais nada a ser relatado essa ata será 
assinada por mim e os demais membros do conselho. Observação: a reunião será 
realizada dia cinco em Terra Nova do Norte e não na Caná. 
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