
 

             CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BRAGANÇA PTA 

Ata da 109ª (centésima nona) reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Bragança Paulista (CMDR). Na data de 13 Junho de 2017 às 

17h, reuniram-se ordinariamente os membros do CMDR de Bragança Paulista, no Centro 

de Capacitação e Treinamento Rural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos 

Agronegócios, situado no Posto de Monta, em Bragança Paulista. Inicia-se com a leitura 

da convocação que foi feita por meio eletrônico e telefone conforme segue: "Ilmo(a) 

Senhor(a) Conselheiro(a) do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança 

Paulista, Venho por meio desta CONVOCAR Vossa Senhoria para que compareça no dia 

13 de JUNHO pf, às 17 horas, no Sindicato Rural de Bragança Paulista, situado à Rua 

Cândido Moraes Leme, 455 – Vila Municipal, para participar da 109ª reunião ordinária do 

CMDR – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança Paulista, onde se 

deliberará sobre a seguinte ordem do dia:1– Leitura e discussão da Ata da reunião do dia 

17 de maio de 2017; 2– Ofícios enviados e recebidos; 3– Espaço solicitado pela empresa 

TRATORAG, concessionária de tratores agrícolas da marca John Deere para apresentar 

seus produtos e serviços; 4– Plano de utilização dos recursos do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Rural; 5– Projeto para custeio de análises de solo e o estágio que se 

encontra o Levantamento das Unidades de Produção Agropecuária – LUPA; 6– Outros 

assuntos de interesse. Contando com sua valiosa presença, Bragança Paulista, 08 de 

junho de 2017. MARCELO PERRONE RIBEIRO Presidente". Os conselheiros e 

convidados presentes nesta reunião são: Afonso Carlos Vicente Leme, Andréa Miyuki 

Ono, Gislene Cristiane Bueno, Jarbas de Godoy Camargo, João Carlos Leme Ribeiro, 

José de Agrela, Marcelo Baptista da Silva, Marcelo Perrone Ribeiro, Oscar de Brito Neto, 

Otavio Diniz, William de Souza Silva, Leandro de Souza Pinto e Cleber C. Rodrigues, que 

assinam a lista anexa. Justificaram as ausência os Conselheiros, Paulo Ramos, Marcos 

Leopoldo Tasca, Geraldo Salaroli, Vilda Bertoldi e Kelly Elaine dos Santos Oliveira. A ata 

da reunião, já enviada a todos digitalmente teve sua leitura dispensada e foi aprovada sem 

ressalvas e por unanimidade pelos presentes. Não foram recebidos ou enviados ofícios 

pelo CMDR no último intervalo entre as reuniões. Na sequência, o presidente solicita que 

a pauta seja invertida e que a apresentação da John Deere fique para o fim da reunião, 

sendo a proposta aprovada por todos. A Secretaria Gislene Cristiane Bueno cita que o 

Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural hoje tem um saldo de aproximadamente 

R$530.000,00, provenientes da licitação da EXPOAGRO 2017. Marcelo Perrone fala que 



de acordo com a lei de criação do FMDR é necessário a criação de um Conselho Gestor 

do mesmo e pede que os conselheiros se apresentem para fazer parte do referido 

Conselho. William de Souza Silva, Afonso Carlos Vicente Leme e Gislene Cristiane Bueno 

se apresentam e são aceitos por unanimidade como membros do Conselho Gestor do 

FMDR doravante. Na sequência, é feita apresentação da empresa Tratorag pelos 

Senhores Leandro e Cleber. São apresentados os principais de produtos e as linhas de 

crédito disponíveis para compra de máquinas e implementos. Marcelo Baptista propõe 

projeto de pagamento de serviços de análise de solo e recomendação técnica de 

adubação, custeado com recursos do FMDR. Após análise e discussão o Conselho 

resolve destinar R$ 5.000,00, inicialmente para viabilizar o projeto, podendo ser 

suplementado caso haja necessidade e aprovação do CMDR. Marcelo Baptista relata que 

o LUPA está em fase final no município e em breve já se poderá ter em mãos os dados 

tabulados, que irão ajudar na criação de projetos e políticas para o setor rural. Em outros 

assuntos o conselheiro Otavio Diniz discorre sobre a fase atual de campanha de 

vacinação contra Febre Aftosa a nível nacional, relata que não haverá mais vacinação em 

alguns Estados do Norte e Nordeste devido a baixa circulação do vírus nessa região. 

Comunica ainda que equipes de outras regiões virão para fazer o monitoramento dos 

abrigos de morcegos na região, como forma de prevenção à raiva dos herbívoros.  Não 

havendo outros assuntos na pauta, o Presidente Marcelo Perrone Ribeiro deu por 

encerrada a reunião e eu Marcelo Baptista da Silva, secretário, lavrei a presente ata, as 

19:00 do dia 13 de Junho de 2017. 

 

                       __________________________          ________    

                             Marcelo Perrone Ribeiro             Marcelo Baptista da Silva 

                              Presidente                                    Secretário 

 


