ATA REUNIÃO CMDRA
Realizada em 02/02/2018, às 14:30 no IAC (Instituto Agronômico de Campinas)
Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguair, André Luiz de
Camargo von Zuben, Claudinei Barbosa, Cláudio Quercia Soares, Cristina
Criscuolo, David Montenegro Lapola, Francisco de Andrade Nogueira Neto,
Francisco de Paula dos Santos Nogueira, Geraldo Magela, Guilherme Parra
Camargo, Luis Fernando Amaral Binda, Luiz Fernando Ceribelli Madi, Luiz
Guilherme Rebello Wadt, Marcelo Augusto Boechat Morandi, Marco Tulio Ospina
Pátino, Patrícia Helena Nogueira Turco, Ricardo de Oliveira Munhoz e Sérgio
Augusto Morais Carbonell,
Como convidados: Daniella F. Scarassatti, Cassio Gonzalez, Maria Conceição S.
Pires, Daniela Ghilardi, Carolina Baract e Erica Pacheco.
O Presidente do Conselho, André von Zuben, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e fez uma explicação a respeito da reorganização da pauta
incluindo a apresentação do plano de desenvolvimento ordenado, pela equipe da
Secretaria de Planejamento do Município.
Em seguido colocou em votação a aprovação da Ata da Reunião realizada em
29/11/2017, que foi aprovada por unanimidade.
Ato contínuo abriu a palavra aos demais conselheiros que não se manifestaram.
Foi também aprovada a agenda das reuniões para o período de 2018, que serão
realizadas no IAC, nas seguintes datas e horários:
ABRIL – 06/04/2018 às 14:30 horas
JUNHO – 08/06/2018 às 14:30 horas
AGOSTO – 03/08/2018 às 14:30 horas
OUTUBRO – 05/10/2018 às 14:30 Horas
DEZEMBRO – 07/12/2018 às 14:30 Horas
Dando sequência aos itens constantes da pauta, foi feita uma apresentação pela
Secretaria Municipal de Planejamento de Campinas, através da Diretora Carolina
Baracat, do conteúdo aprovado no novo Plano Diretor de Campinas que impactam a
Zona Rural e da necessidade da aprovação de outras leis e procedimentos que visam
melhorar as condições desta região em nosso município, principalmente através do
Plano de Ordenamento para a Área Rural.
Foi feito um relato de como o Plano se dará e foi solicitada a colaboração e
contribuição aos membros do conselho para a coleta de informações com o objetivo
de enriquecer o diagnóstico desta região de Campinas, possibilitando assim um
regramento de novos usos na área rural, aumentando assim as possibilidades de
aproveitamento. Ficou acordado também a abertura de um canal de comunicação com
a Secretaria de Planejamento e Urbanismo para o envio de sugestões por parte do

CMDRA.
Após a apresentação da Equipe da Secretaria de Planejamento e algumas
considerações dos presentes, às 17:00 horas o Presidente deu por encerrada a reunião
do CMDRA e eu Cláudio Quercia Soares, Secretário Executivo, Lavrei a presente
Ata.
Campinas, 02 de Fevereiro de 2018.

