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ATA Nº 007/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezessete as 09 h00 na dependência do 
PREVCAR Localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves na cidade de Carlinda-
Mt, ocorreu  a reunião  do conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
CMDRS ,com as seguintes pautas: Prestação de conta, Feira municipal, 
Apresentação do  Plano de trabalho da secretaria de agricultura.Deu-se inicio a 
reunião,inicialmente dirigida pelo vice presidente senhor Nilson Miller, pois o senhor 
presidente Francisco Severino de Oliveira, teve que se ausentar,o senhor Nilson 
Miller agradeceu a presença de todos falou da importância dos conselheiros.E 
passou a palavra para o senhor Jose Marques Mendonça que apresentou o plano de 
trabalho da secretaria de agricultura para os membros do conselho e também 
apresentou a prestação de conta do trator e falou também sobre o pró café que 
chegou os adubos 11 toneladas o adubo 20-00-20 e o 00-46-00 que será distribuídos 
para os agricultores cadastrado no pró café, já o calcário esta arrumando o frete para 
se transportado para Carlinda são 48 toneladas de calcário para o pró café.O senhor 
Paulo Prado falou sobre o laticínio na linha 17 que o técnico da Cooper nova  disse 
que precisa reestruturar e organizar na adequação para que posso funcionar,Paulo 
também falou que a feira Municipal não esta indo bem, tem que reestruturar a 
feira,qualificar os feirantes,dando assistência técnica para ter produtos de 
qualidades e para o fortalecimento da feira.O senhor Benedito da Cooper linda 
comunicou que o Sefaz,Secretaria da fazenda e o CREA  veio e comunicou que as 
instituição que não tiver a faixada na frente de identificação será multada.O senhor 
presidente Francisco Severino de Oliveira chegou já no final da reunião pediu 
desculpas a todos pela ausência.Sendo assim o senhor vice presidente agradeceu a 
presença de todos e dando a como encerrada,sendo assim nada havendo a tratar deu 
se por encerrada a reunião as 10:30hrs e eu Marilene Gomes da Silva lavrei essa 
ataque será assinada pelo presidente  do Conselho Municipal de  Desenvolvimento 
Rural  Sustentável CMDRS. 
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Secretária do CMDRS 
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