ATA REUNIÃO CMDRA
Realizada em 29/11/2017, às 14:30 no IAC (Instituto Agronômico de Campinas)

Presentes: Adriano Tosoni da Eira Aguair, Alvaro Duarte, André Luiz de Camargo von
Zuben, Claudinei Barbosa, Cláudio Quercia Soares, Davi Montenegro Lapola, Francisco de
Andrade Nogueira Neto, Francisco Francisco de paula dos Santos Nogueira, Geraldo
Magela, José Gilberto Jardine, Marcelo Augusto Boechat Morandi, Marco Tulio Ospina
Pátino, Ricardo de Oliveira Munhoz, Sergio Augusto Morais Carbonell,

O Presidente do Conselho, André von Zuben, iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e fez um agradecimento especial ao IAC por disponibilizar a sala para a reunião.
Solicitou a todos os presentes que fizessem uma breve apresentação pessoal e ato contínuo
realizou a eleição entre os presentes para o preenchimento dos cargos de Vice Presidente e
Secretário Executivo do Conselho, como estava previsto no Edital de Convocação publicado
no DOM em 17/11/20017.
Como proposta colocou em votação os nomes dos Senhores Francisco de Andrade Nogueira
Neto como Vice Presidente e de Cláudio Quercia Soares para Secretário Executivo, que
obtiveram a unanimidade dos votos dos conselheiros presentes.
Em seguida deliberou a respeito do calendário de reuniões do CMDRA para o ano de 2018 e
propôs que as reuniões aconteçam a cada dois meses, preferencialmente na primeira sexta
feira do mês, o que foi aceito por todos. A próxima reunião ficou confirmada para o dia
02/02/2018, às 15:00 horas, no IAC Campinas.
Na próxima reunião será fornecida a agenda completa com as datas das reuniões do
CMDRA para o ano de 2018.
Ficou definido também que os Conselheiros irão sugerir propostas de trabalho para o ano de
2018 sempre com o objetivo de se promover ações para melhorar as condições do produtor
rural na cidade de Campinas.
Dando sequência à pauta, em Assuntos Gerais, o Presidente discorreu sobre o Plano Diretor
que está em processo de discussões pela Câmara Municipal, e os impactos para a área rural,
em seguida abriu a palavra aos conselheiros que fizeram uma série de considerações e
traçaram um diagnóstico a respeito do momento que o produtor rural vive em nosso
município e tendo como grande desafio ao Conselho a propositura de Ações que viabilizem
a sobrevivência do produtor Rural dentro da propriedade.
Às 16:10, o Presidente deu por encerrada a Reunião do CMDRA e eu Cláudio Quercia
Soares, Lavrei a presente Ata.
Campinas, 29 de Novembro de 2017.

