
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE BRAGANÇA PTA 

Ata da 118ª (centésima décima oitava) reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Bragança Paulista (CMDR). Na data de 22 de maio de 2018 

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: "Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural de Bragança Paulista CONVOCAÇÃO  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 22 de MAIO pf, às 17 

horas, no Centro de Capacitação e Treinamento Rural da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento dos Agronegócios, situada no Posto de Monta, para participar da 

118ª 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 24 de abril de 2018; 2– Ofícios enviados e 

recebidos; 3– Apresentação do Projeto Semeando Água do IPE – Instituto de 

Pesquisas Ecológicas, apresentado por Andrea Pupo Bartazini; Contando com sua 

valiosa presença, Bragança Paulista, 17 de maio de 2018. MARCELO PERRONE 

RIBEIRO Presidente". Os conselheiros e convidados presentes nesta reunião 

são: Afonso Carlos Vicente Leme, Agenor Pires de Camargo, Camila de Souza 

Ferraresso, Deoclides da Silveira Pinto, Geraldo Salaroli, Gislene Cristiane 

Bueno, Jarbas de Godoy Camargo, José de Agrela, Marcelo Baptista da Silva, 

Marcelo Perrone Ribeiro, Nelson Carlos Nardy, Oscar de Brito, Otávio Diniz, 

Paulo Ramos de Oliveira Filho, Paulo Sergio Baratella, Rafael Crispim que 

assinam a lista anexa. Justificaram ausência os Conselheiros Andrea Ono, 

Rogerio Lo Sardo Frias, Kelly Elaine. A ata da reunião, já enviada a todos 

digitalmente foi aprovada sem ressalvas e por unanimidade pelos presentes. 

Foram enviados os ofícios 03/2018, referente a 53ª EXPOAGRO e 04/2018 

respondendo sobre o Processo de Sindicância 13594/2017 que ficam anexos a 

esta ata. A reunião se inicia com a apresentação do Projeto Semeando Água por 

Andrea Pupo Bartazini, que é representante do IPE - Instituto de Pesquisas 

Ecológicas. Andréa comenta sobre da importância de nossa região para o 

abastecimento de água para a cidade de São Paulo e que o Projeto tem como 

objetivo contribuir para a recuperação de corpos hídricos em municípios que 

abrangem o Sistema Cantareira, por meio de atividades direcionadas a 

comunidades locais, que envolvem práticas de extensão rural, capacitação e 
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educação ambiental. O Projeto é desenvolvido nos municípios de Mairiporã, 

Nazaré Paulista, Joanopólis, Piracaia, Bragança Paulista, Itapeva, Extrema e 

Camanducaia e conta com apoio financeiro da Petrobras. Na sequência, 

comentando outros assuntos de interesse fora da pauta, a Conselheira Gislene 

solicita recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural para os 

seguintes usos: Realização do Dia do Campo Limpo, estimando um valor de R$ 

10.100,00 para custear o descarte de lâmpadas, mão de obra, e transporte de 

embalagens de agrotóxicos e itens descartados; manutenção do trator agrícola, 

valor estimado de R$ 6500,00 e manutenção da Camionete Nissan Frontier que 

serve a Secretaria Mun. do Des. dos Agronegócios no valor de R$ 700,00, 

totalizando R$17.300,00. O valor é colocado em votação e é aprovado por 

unanimidade por todos os presentes. Marcelo Perrone comenta sobre a 

inauguração do Entreposto de Beneficiamento do Mel, no Centro de 

Abastecimento e fala do seu estranhamento pelo fato do CMDR não ter sido 

convidado a participar da solenidade e também da não citação das gestões 

anteriores que participaram das obras de construção e aquisição de 

equipamentos para o entreposto.  Gislene relata que não foi a responsável 

pelos convites e que repassou para o Divisão de Imprensa da prefeitura a 

relação de Conselheiros para o convite. Marcelo Perrone ainda relata que viu 

críticas em redes sociais sobre o atraso da obra em gestões anteriores, e 

complementa dizendo que o trabalho foi iniciado na administração do prefeito 

João Afonso Solis quando o conselheiro Nelson Nardy era secretário dos 

Agronegócios, sendo que nesta gestão foram conquistados os convênios com 

os Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Galpão Industrial) e 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Equipamentos para a agroindústria 

de processamento de produtos da colmeia). Marcelo Perrone relata ainda que 

na administração do prefeito Fernão Dias, quando ele mesmo ocupou o cargo 

de secretário dos Agronegócios, foi realizada a licitação e o prédio foi 

efetivamente construído e também foram realizadas as licitações para a 

ocupação dos 5 (cinco) boxes, a central de processamento de produtos da 

colmeia, dois boxes destinados à comercialização de orgânicos e mais dois 

para a comercialização de flores. Destacou que quando do término do mandato, 

em dezembro de 2016, o prédio encontrava-se com grades de ferro nas janelas 

e portas, redes de esgoto da área de produção prontas e ainda com obras 

adiantadas de revestimento e piso cerâmico. Quanto aos equipamentos da 
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central de processamento, estavam já sob a guarda da secretaria dos 

Agronegócios acondicionados em local fechado e seguro ao lado da sede da 

Cavalaria da Guarda Municipal, todos catalogados e inspecionados pelo médico 

veterinário responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM. Sendo 

assim, Marcelo Perrone deixa muito claro que, ao contrário do que foi dito por 

autoridades, não havia estado de abandono nem do prédio e muito menos dos 

equipamentos, Quanto à questão de que o convênio estaria perdido, Marcelo 

Perrone relatou que todos os questionamentos que foram feitos à Secretaria 

dos Agronegócios foram respondidos dentro do prazo e que o responsável pelo 

setor de convênios, incumbido pelo prefeito Fernão Dias de fazer todas as 

tratativas com os ministérios era a mesma pessoa nos dois governos anteriores 

e que também é o responsável da administração atual. Marcelo Perrone 

termina o assunto dizendo que os conselheiros estão lá para contribuírem com 

a administração no sentido de melhorar as condições dos produtores, criadores 

e moradores da zona rural bem como os elos das cadeias produtivas dos 

agronegócios, sem nenhum tipo de remuneração e que desta forma, o mínimo 

esperado é o reconhecimento do poder público e não ser usado somente para 

apreciar utilização de recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural quando 

necessário. Afonso pede que as diferenças políticas sejam deixadas de lado 

para que o CMDR mantenha seu funcionamento e atuação junto aos produtores 

rurais. Nelson Nardy segue a mesma linha, pedindo mais aproximação entre 

Prefeitura e CMDR, para que os trabalhos aconteçam de forma adequada. 

Deoclides faz breve histórico da construção do Entreposto e cita que foi 

sugerido o seu nome para dar nome ao local. Otávio Diniz destaca que 

o Brasil vai receber nesta quinta-feira (24) o selo, emitido pela Organização 

Internacional de Saúde Animal (OEI), de zona livre de febre aftosa. Marcelo 

Baptista convida os conselheiros para participarem da reunião de Cadeia 

Produtiva da Pecuária Leiteira, explica tratar-se de projeto que visa aproximar 

todos os elos do setor e propor ações que melhorem os resultados da atividade. 

Sem mais assuntos o Presidente encerra a reunião e eu Marcelo Baptista da 

Silva, secretariei e lavrei a presente ata aos 22 dias de Maio de 2018 às 19:30 

horas. 

                     ____________________________   _____________________________ 
                             Marcelo Perrone Ribeiro           Marcelo Baptista da Silva 

                              Presidente                                  Secretário 


