
     ATA Nº 89 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CABREÚVA 
                                                            30/03/2022 
Ata número oitenta e nove da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural , realizada as quatorze horas  do dia trinta de março de dois mil 
e vinte e dois na sala de reuniões da Casa da Agricultura sob a presidência do 
presidente João Anísio da Silveira. O secretário Jecel faz a leitura da ata da reunião 
anterior a qual é aprovada por unanimidade e passa-se a pauta do dia. Neste ano não 
foi possível fazer a comemoração do Dia do Agricultor a nível municipal transcorrido 
dia dez de março mas que deveremos comemorar o Dia do Produtor Rural em âmbito 
nacional que será realizado no dia vinte e oito de julho, uma quinta feira. Quanto aos 
problemas relatados na reunião anterior sobre o uso dos tratores agrícolas em áreas 
de pessoas que após feito o serviço não plantam a secretária municipal Mirna relata 
que com a volta do tratorista Gerson Galiotti esse problema deverá ser resolvido pois o 
Gerson tem muito conhecimento em toda a área rural e sabe bem quem são os 
produtores rurais que realmente plantam e também aqueles que só pedem o trator e 
deixam de plantar.A secretária Mirna anuncia que o município estará recebendo da 
Secretaría Estadual de Agricultura uma Patrulha Agrícola composta  de trator agrícola, 
distribuídor de calcário, grade aradora, arado sub solador, caminhão basculante e pá 
carregadeira. Ela fala também que o município está recebendo uma caminhonete L 
200 vindo do governo estadual para a guarda municipal utilizar na maior segurança do 
homem do campo.Essa caminhonete está inserida no Programa “AGRO SP + SEGURO “ 
e é um modelo 4 X 4 a diesel, turbo, cabine dupla, possuindo identidade visual do 
programa e adaptada com giroflex e tecnologias como GPS , guincho, reboque, quebra 
mato, estribo e demais acessórios. A secretária apresentou aos conselheiros um 
projeto para construção do Galpão de Agronegócio que deverá ter uma área 
construída de seiscentos metros quadrados e solicita aos conselheiros que façam 
sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelos produtores rurais, associação de 
produtores, microempresários da agroindústria, incubadora de empresas, servindo 
também como um espaço para eventos, festas típicas, feiras, exposições de 
artesanato, além de espaço para cursos diversos. Ao lado desse Galpão de 
Agronegócio ela apresenta também um projeto de construção de um Galpão simples 
com cobertura para guardar as máquinas e implementos usados nas operações de 
preparo de terra para o plantio dos produtores. Esse Galpão coberto irá proteger as 
máquinas e implementos das intempéries do tempo garantindo assim maior vida útil 
aos mesmos. A secretária Mirna relata que o prêmio recebido pela secretaría através 
do “Município Agro” que é de cento e quarenta mil reais será utilizado na aquisição de 
uma pick up cabine dupla a ser utilizada nos trabalhos da Secretaría de 
Desenvolvimento Econômico. A secretária informou também que esteve presente 
junto com o veterinário Alberto na fazenda Sertãozinho, propriedade do doutor 
Márcio Truffa por ocasião de um convênio firmado entre a fazenda e a Faculdade de 
Medicina Veterinária da Universidade Anchieta de Jundiaí, fazendo com que parte da 
fazenda funcione como um Campo Experimental do curso de Medicina Veterinária da 
referida universidade. O conselheiro e operador de máquinas da secretaría Gerson 
Galiotti fala sobre a necessidade da secretaría ter um veículo, que pode ser até uma 
moto para que ele possa vistoriar os terrenos que foram alvo de pedidos para plantio e 
com isso inibir muitos pedidos que apresentem terrenos não adequados para o 
trabalho com trator. O veterinário Alberto fala que os casos de raiva que tiveram no 



ano passado acabaram mas pede para que todos fiquem atentos pois apareceu um 
caso recente no bairro do Jacaré.Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a 
reunião as quinze horas e vinte minutos e eu, Jecel de Campos, secretário executivo do 
conselho lavro e dato a presente ata de cuja lista de presença encontra-se em anexo. 
Cabreúva, 30 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------ 

  


