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ATA Nº 006/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
  
Ao primeiro de junho de dois mil e dezessete se reunimos na sala de reunião do PREVCAR 
nós conselheiros do CMDRS para tratarmos de assuntos. O senhor presidente Francisco 
Severino de Oliveira não compareceu a reunião devido ter compromisso, mas a reunião foi 
procedida pelo senhor José Marques Mendonça que agradeceu a presença de todos e 
prosseguiu a reunião as 9:00hrs da manhã falando do plano municipal que tem que fazer as 
mini audiência para montar o plano municipal com a realidade do município e falou dos 
técnicos da secretaria de agricultura e EMPAER está fazendo o relatório agropecuário 
propriedade por propriedade para saber da produção do município para também ajudar a 
montar o plano municipal e também o plano está os colaboradores, as instituições. O 
senhor José Mendonça distribui o esqueleto do plano municipal para cada instituição para 
está dando uma olhada e se tiver alguma sugestão trazer para a próxima reunião, o senhor 
Nilson Miller falou que temos que incentivar os agricultores a plantar a fazer análise de solo 
para plantar. O senhor José Mendonça falou dos cursos que está sendo realizado em 
Carlinda curso do SENAR em parceria com a Secretaria de Agricultura e também o 
vereador Nelo falou da reunião que teve na COPERNOVA sobre a casa de despolpadeira 
de frutas aqui em Carlinda, mas o secretário da COPERNOVA ficou devir em Carlinda para 
estar vendo o local se é o ideal e conversar com a prefeita para ver que procedimento a ser 
tomado. O vereador Nelo falou que nas propriedade está perdendo banana então a 
cooperativa COOPERLINDA  e a secretaria de agricultura e os vereadores está 
incentivando o clube de mães para esta fazendo o doce e outros derivados (e 30%) digo 
para ser comercializado. Sem mais nada a ser relatado essa ata será assinada por mim e 
os demais membros do conselho.  
 
Marilene Gomes da Silva  
Secretária do CMDRS 
 
 


