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ATA Nº 011/2017 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos dez dia do mês de Novembro na dependência do PREVCAR localizado na 
avenida Tancredo de Almeida Neves na cidade de Carlinda – MT,ocorreu a reunião do 
CMDRS Conselho Municipal  de Desenvolvimento Rural Sustentável,selo a 
presidência do senhor Francisco Severino de Oliveira. A reunião deu inicio as 09:30 
hrs com abertura da presidente da presidente elecando as falta e  saudando e 
agradecendo a todos pela a presença. A principio foi exibido em vídeo institucional 
da secretaria de agricultura, mostrando vários agricultores familiares em suas 
respectivas atividades. O vereador Paulo Prado tomou a palavra e explanou sobre o 
vídeo ressaltando a importância da agricultura familiar e ainda falou sobre a estrutura 
da feira livre do município onde a mesma esta com a falta de manutenção da parte 
externa da feira, foi sugerido pela vereador que seja incentivado um mutirão para 
realizar  essa manutenção. Logo após o presidente do CMDRS falou sobre o pró café 
e questionou sobre o andamento do programa,o senhor Jose Marques Mendonça que 
conseguiu trazer as estacas para plantio e onde as mesmas já foram todas plantada e 
estão em processo de germinação  das mudas.O senhor Jose Mendonça explicou 
como é feito controle do trabalho e como e feito o pagamento das horas trabalhadas. 
O presidente mostrou preocupação com relação a privatização  da MT 208, sobre   a 
cobrança de pedágio e a possibilidade de haver a cobrança ou seja uma praça de 
pedágio e os impacto socioeconômico para o município de Carlinda sendo o que 
tinha para ser  discutido (assino e o) digo eu João Perisson segundo secretario 
elaborei e assino esta ata. 
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