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ATA Nº 001/2018 da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CMDRS 
 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, foi realizado a reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável CMDRS, deu-se início as 14 hrs no 
Centro de Eventos e também foi realizado o 2º Fórum da Agricultura Familiar. O senhor 
presidente Francisco Severino de Oliveira agradeceu a presença de todos e passou a 
palavra ao palestrante Tiago da Cooperativa Sicredi que falou sobre a linha de crédito, e 
em seguida o senhor Cleverson do Banco do Brasil também falou sobre a linha de crédito. 
O João da Empaer falou sobre a análise de solo e sobre fruticultura. A prefeita Carmem 
falou da importância do Fórum da Agricultura Familiar e disse que o 3º Fórum da 
Agricultura Familiar é para estar escolhendo uma comunidade para serem realizada, em 
seguida o senhor presidente do CMDRS Francisco falou da importância da cooperativa e 
dos cooperados e em seguida os organizadores do evento o senhor Luiz Antonio e Nelo 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrado o 2º Fórum da Agricultura Familiar. 
Sem mais nada a falar essa ata será assinada pelo presidente e secretário e os demais 
conselheiros. (a) Marilene Gomes da Silva. (a) Francisco Severino de Oliveira. (a) Osvaldo 
Soares Bispo. (a) Valdemir Batista de Oliveira. (a) João Périsson Souza Pereira. (a) José 
Marques Mendonça. (a) Paulo do Prado. (a) Arnaldo Barbosa Lima. (a) (Vereador Nelo) 
Manoel Rodrigues de Souza. (a) Luiz Antonio F. da Silva. (a) Willi Muller. (a) José Carlos do 
Nascimento. 
 
 


