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Ata da 121ª (centésima vigésima primeira) reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Bragança Paulista (CMDR). Na data de 30 de outubro 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: "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 30 de OUTUBRO 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 121ª 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 25 de setembro de 2018; 2– Ofícios enviados e recebidos; 3– Apresentação dos 

resultados do Censo Agropecuário do IBGE; 4– Situação do controle populacional dos javalis com o 

conselheiro Marcelo Baptista. Contando com sua valiosa presença, Bragança Paulista, 29 de outubro de 

2018. - Marcelo Perrone Ribeiro - Presidente". Os conselheiros e convidados presentes nesta reunião 

são: Afonso Carlos Vicente Leme, Camila de Souza Ferrareso, Geraldo Salaroli, Gislene Cristiane 

Bueno, Jarbas de Godoy Camargo, João Batista Araújo Alves, José de Agrela, Marcelo Baptista da 

Silva, Marcelo Perrone Ribeiro, Paulo Ramos de Oliveira Filho, Paulo Sergio Baratella e William Souza 

Silva que assinam a lista de presença. A ata da reunião, já enviada a todos digitalmente foi aprovada 

sem ressalvas e por unanimidade pelos presentes. Foi enviado ofício para a Secretaria do 

Planejamento, sobre participação no Plano Diretor do Município. Na sequência, Marcelo Baptista faz 

apresentação sobre os procedimentos para controle do Javali no Estado de São Paulo. Relata que uma 

resolução conjunta entre a Secretaria Estadual de Agricultura e  Abastecimento e a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente, normatizou o controle do Javalis/Javaporcos (resolução conjunta SAA/SMA nº 1 de 9 

de Agosto de 2018). A resolução estabeleceu que seja feito um cadastro no Sistema da SMA, o GFAU, 

que também é utilizado para o CAR - cadastro ambiental rural.  O cadastro é feito pelo produtor, que 

agora deve indicar os controladores de javali que vão realizar o trabalho de controle em sua 

propriedade. Esse fato traz segurança ao produtor rural, já que a partir do cadastro do controlador, o 

mesmo fica responsável pelas atividades e pelos relatórios que devem ser enviados ao Estado. Marcelo 

informa que o site/cadastro ainda é de acesso pouco amigável, mas que já estão sendo trabalhadas 

modificações para que o processo fique mais fácil de ser realizado. Na seqüência descreve a situação 

dos controladores na região de Bragança Paulista e que existem poucos relatos oficiais na região, o que 

acredita ser devido a sub notificação dos controladores. No próximo item da pauta o Sr. José Paulo, 

técnico do IBGE, apresenta os dados do Censo Agropecuário de Bragança Paulista. Segundo José 

Paulo, uma parte dos dados já está disponível no site do IBGE. São apresentados dados sociais, 

econômicos e levantamentos das áreas, culturas e criações que existem no município. Questionado em 
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alguns dados em comparação ao LUPA, José Paulo explica que o IBGE tem uma metodologia diferente 

e os questionários são direcionados a algumas propriedades já estabelecidas. Em outros assuntos de 

interesse, Gislene solicita recursos para serem utilizados no Mercado Municipal, Centro de 

Abastecimento e no Posto de Monta. Fica acertado que as propostas passarão inicialmente pela 

comissão gestora do Fundo Municipal, para análise. Willian solicita que seja recolocada placa do Bairro 

Biriçá do Valado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira. Sem mais assuntos, o Presidente Marcelo 

Perrone Ribeiro da a reunião por encerrada as 19:00 do dia 30 de outubro de 2018 e eu Marcelo 

Baptista da Silva secretariei e lavrei a presente ata. 
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