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ATA Nº 008/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos três dias do mês de agosto de (2017) dois mil e dezessete as nove horas nas 
dependências da sala de reuniões do PREVICAR, 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: Eleição da nova 
diretoria do CMDRS, prestação de contas. Deu-se início a reunião presidida pelo senhor 
Francisco Severino de Oliveira, Presidente do CMDRS agradeceu a presença de todos e 
passaram a discutir os assuntos pertinentes a reunião. O senhor Paulo Magnabosco 
elencou o tema onde o setor de chácaras no município é conforme a lei 964/2016 (é de) 
digo passo a ser incorporada a zona rural, alegando que os mesmos estão recebendo o 
IPTU, Imposto Predial e Territorial Rural onde os mesmos deveriam estar pagando o ITR 
Imposto Territorial Rural, segundo informações do Sr. Francisco Severino de Oliveira, os 
agricultores deveriam procurar o setor de cadastro da prefeitura para efetuar a 
regularização das pendências. O presidente já deixou agendado a próxima reunião para o 
dia doze de setembro de dois mil e dezessete, as oito horas, onde ocorrerá a eleição da 
nova diretoria do CMDRS, o senhor José Mendonça falou sobre o SIM Sistema de 
Inspeção Municipal, onde a atual administração sinalizou positivamente a instalação do 
sistema até o próximo mês, o senhor Benedito Costa Araujo falou sobre a vinda do 
(agricultor) digo Governador do Estado e do Secretário de agricultura do estado, onde será 
feito a entrega de vários equipamentos às cooperativas na data do dia sete de setembro de 
dois mil e dezessete. O senhor José Mendonça falou sobre a prestação de contas da Festa 
do Agricultor, onde falou sobre os patrocinadores da festa e agradeceu a todos, falou 
também sobre a entrega dos equipamentos no dia cinco de setembro de 2017, nas 
comunidades Caná e na Comunidade Macedônia com a presença do deputado Dilmar 
DalBosco. O senhor Francisco passou para a avaliação da Festa do Agricultor, onde a 
avaliação é positiva, mas percebeu-se ainda uma deficiência em relação a homenagem ao 
agricultor e também com relação aos produtos para comercialização e fortalecimento da 
agricultura familiar.  Com relação ao senhor José Mendonça, o Pró-Café já foi comprado os 
saquinhos de mudas e necessita da mão de obra para encher os saquinhos e pediu a 
colaboração dos agricultores nesta atividade. O presidente elencou o termo de comodato 
com a cessão de uso do bem imóvel de um laticínio na Linha 17 para começar a beneficiar 
uma parte do leite produzido no município (que) para a cooperativa COMPASC, sem mais 
nenhum assunto a ser tratado esta ata foi assinada e elaborada por mim João Périsson 
Souza Pereira. 
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