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ATA Nº 009/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, as nove horas no prédio do 
PREVICAR, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na cidade de Carlinda/MT, 
ocorrei a reunião do CMDRS com as seguintes pautas: eleição da nova diretoria do referido 
conselho. A reunião deu início com o presidente do CMDRS o Sr. Francisco Severino de 
Oliveira pedindo um momento de reflexão a Deus, após esse momento passou-se a elencar 
as chapas para eleição da nova diretoria. Surgiu uma única chapa sendo representada pelo 
Sr. Francisco Severino de Oliveira no cargo de presidente, na vice-presidência o senhor 
Benedito Costa de Araújo, o senhor Mário Antonio de Oliveira no cargo de secretário e vice-
secretário o Sr. João Périsson Souza Pereira, foi realizada eleição da nova diretoria por 
votos sim ou não, sendo eleita com treze (13) votos. O senhor José Mendonça falou que foi 
exonerado do cargo de Secretário de Agricultura do município de Carlinda, ficando a 
secretaria sem representante legal, foi falado também sobre a entrega de um caminhão 
para a COOPERLINDA e foi entregue quatro resfriadores de leite com capacidade de 1000 
litros. A senhora Ivonete Salete Jacques falou sobre o novo SIMCAR, afirmando que uma 
parceria entre o ICV, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e EMPAER, 
elaboraram cerca de 330 novos CAR e alertou aos chacareiros sobre a inclusão das 
chácaras no novo SIMCAR, que uma vez que se incluiu-se no SIMCAR não tem como sair 
do novo sistema. O Sr. Mário Antonio questionou os vereadores presentes sobre o setor de 
chácaras se é de cunho rural ou urbano. O senhor Valdemir Batista de Oliveira, funcionário 
do INCRA falou sobre a regularização fundiária do município de Carlinda, afirmou que a 
unidade de Colider foi extinta a unidade mais próxima no município de Guarantã do Norte, 
sendo que houve a criação de uma unidade em Colniza e por isso foi extinta em Colider. 
Ficou decidido que o conselho vai emitir um ofício solicitando ao INCRA agilidade na 
emissão dos recibos de quitação dos títulos para eventual regularização. O senhor Edemar 
Scheiber questionou o Sr. José Mendonça sobre o cascalhamento de mangueira e cochos 
de sal. O senhor Benedito disse que foi protocolado um projeto de construção da sede 
própria através de uma emenda parlamentar. Sem mais nenhum assunto a ser tratado 
encerra-se a reunião as 10:26, sendo assim assinada e elaborada por mim João Périsson 
Souza Pereira.  
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