
ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO - CMDRA

Realizada em 01/04/2021, às 14:30 pelo endereço virtual https://meet.google.com/
nyn-stox-nsr

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Ana Maria
Heuminsk de Ávila, Claudinei Barbosa, Cristina Criscuolo, Daniella Farias Sca-
rassatti, Francisco de Andrade Nogueira Neto, José Benedito Napoleone Silvei-
ra, Luis Fernando do Amaral Binda,  Luis Madi, Luiz Guilherme  Rebello Wadt,
Marcos  Antonio  Machado,  Maria  Elita  Chiosini,  Ricardo  de  Oliveira  Munhoz.
Como convidada(o)s: Adriana Flosi, Daniela Godoy, Evanir Firmino, Gustavo Oli-
veira, Jacqueline Viana,  Juliana Canaan, Nei Minussi, Pedro Zanarelli, Renato
Fonseca e Tirso Meirelles. 

Dando  início  a  reunião,  o  presidente  do  Conselho,  Francisco  de  Andrade
Nogueira  Neto,  agradeceu  a  participação  de  todos,  do  palestrante  Tirso
Meirelles  e  colocou  em  votação  a  Ata  da  reunião  anterior,  realizada  em
05/02/21, previamente encaminhada, sendo a mesma aprovada por todos. Na
sequência, ele agradeceu a secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e
de  Turismo,  Adriana  Flosi,  a  quem passou  a  palavra.  A  secretária  Adriana
discorreu sobre as áreas de atuação da pasta, enfatizando a preocupação com
o estímulo ao empreendedorismo rural, motivo do seu empenho para a criação
do Serviço de Inspeção Municipal – SIM. Segundo ela, o SEBRAE/SP, presidido
pelo senhor Tirso Meirelles, está apoiando a iniciativa, que também já conta
com o aval  do prefeito Dario Saadi,  devendo, em breve, ser convocado um
médico  veterinário  para  a  implantação  do  serviço.  A  secretária  Adriana
ressaltou a importância da parceria com o SEBRAE/SP, a qual tem sido bastante
produtiva.  Retomando  a  palavra,  o  presidente  Francisco  agradeceu  à
secretária,  reiterando  a  importância  da  criação  do  SIM,  serviço  que
representará  importante  ajuda  ao  trabalho  do  Sindicato  Rural.  Em seguida,
comunicou que o  palestrante  do dia,  Dr.  Tirso  Meirelles,  vice-presidente  da
FAESP  e  presidente  do  SEBRAE/SP,  dispensava  apresentações,  e  que  a
presença dele nesta reunião objetiva trazer esclarecimentos sobre o Programa
de Recuperação  Ambiental  –  PRA.  Antes  de  passar  a  palavra,  o  presidente
informou ao palestrante sobre visita realizada por uma delegação alemã em
fazenda de sua propriedade, em Campinas, há cerca de dois anos. Ele revelou
que a delegação alemã, chefiada pelo ministro do comércio, ficou surpresa por
ter  encontrado  pequenas  propriedades  dedicadas  à  fruticultura  na  nossa
região,  uma  vez  que  a  expectativa  dos  visitantes  era  encontrar  apenas
enormes  propriedades  agrícolas  e  culturas  extensivas.  À  visita  a  sua
propriedade, seguiu-se outra em fazenda vizinha, de onde se exportava figo e
atemóia para a Alemanha. Segundo ele, a preocupação dos alemães era saber
como os proprietários brasileiros lidavam com a proteção do meio ambiente e
como se relacionavam com os colaboradores e funcionários. O Sr.  Francisco
afirmou que seu relato tinha o objetivo de ressaltar que, ao contrário da visão



equivocada que se tem no exterior, a legislação brasileira é rigorosa na defesa
do meio ambiente. Assumindo a palavra, o Sr. Tirso afirmou que era uma honra
e um privilégio participara da reunião do Conselho e cumprimentou a todos na
pessoa do presidente Francisco. Destacou que cumprimentava especialmente a
secretária  Adriana  Flosi,  a  quem  descreveu  como  amiga  e  defensora  do
empreendedorismo, e que sempre deixa bons resultados nos locais que atua.
Comentou que o presidente Francisco, ao relatar a visita dos alemães, deixou
clara nossa preocupação com o meio ambiente. Agradeceu a equipe da FAESP
pelo acompanhamento dos avanços da legislação ambiental e afirmou que o
produtor é o maior interessado na preservação, uma vez que a atividade não
existiria sem a disponibilidade de água, por exemplo. Segundo ele, a FAESP
sempre se preocupou em mostrar a importância  do tema, em atuação que
remonta a 1997. Citou como exemplo a intermediação que a entidade fez em
parceria do governo do Estado com o BID para a compra de viaturas  para
fiscalização  rural,  parceria  que  os  produtores  não  viam com bons  olhos.  A
FAESP promoveu a aproximação da polícia ambiental com os produtores e criou
ambiente  positivo,  inclusive  trazendo  comandantes  aposentados  da  polícia
para  a  FAESP.  Revelou  que,  desde  o  início  das  discussões  sobre  o  Código
Florestal,  mais  de  duzentas  audiências  foram  realizadas  antes  da
implementação da legislação, e que quando o código foi aprovado, em 2012,
todos se sentiram satisfeitos, apesar das obrigações que viriam. Informou que
pendências  no  Supremo  Tribunal  Federal,  como  moções  de
inconstitucionalidade, atrasaram a aprovação do código,  que só ocorreu em
2018, e que durante o processo a FAESP contratou consultores, entre eles o
advogado especialista em Direito do Ambiente, Edis Milaré, para atuarem junto
aos  os  agentes  públicos  envolvidos,  como  deputados,  senadores  e  STF.
Paralelamente,  a entidade começou a trabalhar o CAR em parceria  com as
Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura e participou da elaboração de
manual sobre o tema em trabalho conjunto com a CATI. Na linha do tempo da
legislação ambiental, destacou também a aprovação da lei que criou o PRA em
2015  e  sua  aprovação  final  em  2019,  seguindo-se  a  legislação
regulamentadora em 2020 e a  implantação do PRADA,  prevista  para 2022.
Mencionou que o setor sofreu pressão do Ministério Público que exigia a adoção
de TACs e que o CAR foi importante para orientar as ações a serem tomadas.
Cada Estado deve fazer o PRA e isto é condição necessária para se cumprir o
Código  Florestal.  Mencionou  que  o  andamento  foi  conturbado  por  decreto
estadual de 2020 que gerou insegurança jurídica por trazer exigências e custos
que  dificultariam a  implantação  do  PRA.  Após  negociações,  em outubro  do
mesmo ano, novo decreto trouxe definições importantes para a implantação do
programa, com a determinação das regras a serem seguidas, mapas, fotos e
datas que deveriam ser consideradas para a determinação das condições em
que estavam as propriedades e para orientar  a recuperação ambiental  das
mesmas. Os parâmetros considerados foram os mapas do IBGE de 2004. O
palestrante  descreveu  o  desempenho  do  CAR  no  Estado  de  São  Paulo,
mencionando  um  total  de  379.669  imóveis  inscritos.  Desse  total,  86,6%



(328.812 imóveis) eram de propriedades de até 4 módulos fiscais, as quais, no
entanto, ocupavam apenas 28,1% da área total inscrita de 21.386.470,50 ha.
Os imóveis acima de 4MF, por sua vez, são em número de 50.857, mas ocupam
15.375.888,53 ha, ou 71,9% da área total. Ele mencionou ainda que 32.939
imóveis estavam inscritos no PRA. Na sequência, ele resumiu o passo a passo
no processo de regularização do novo código florestal, como segue: a) inscrição
no CAR e opção para adesão ao PRA; b) identificação se a propriedade tem
passivos ambientais de APP e Reserva Legal e se as áreas foram desmatadas
antes ou depois de 22/07/2008; c) adesão ao PRA no órgão ambiental estadual,
com apresentação do CAR e do PRADA – Projeto técnico sobre a área a ser
reparada; d) aguardar análise do PRADA pelo órgão ambiental estadual e e)
cumprir determinação do órgão ambiental que pode solicitar retificações no
PRADA, homologar ou indeferir o projeto. O proprietário terá até 20 anos para
promover a reparação, devendo cumprir pelo menos 10% a cada dois anos. O
Dr. Tirso afirmou que o momento atual representa uma oportunidade e que só
seremos fortes se houver união. Revelou que no ano passado percorreu todo o
Estado de São Paulo para ajudar as empresas afetadas e que foi desenvolvida
ferramenta  denominada  Pertinho  de  Casa,  para  facilitar  o  contato  de
produtores  com os  agentes  do  comércio,  projeto  que  ele  considerou  bem-
sucedido. Em Campinas, as visitas resultaram em parcerias importantes, como
a firmada com a Embrapa Informática Agropecuária, através da Chefe Geral
Silvia Masshurá, para o desenvolvimento de software para facilitar a realização
do PRA. Esta parceria conta também com a participação da CDRS, por meio do
Coordenador José Luiz Fontes, e também com a Secretaria do Meio Ambiente,
que está elaborando manual. Existe pleito da FAESP para que o manual seja
simplificado  para  facilitar  o  processo.  Resumindo  os  prazos  relativos  à
regularização ambiental, o palestrante explicou que os proprietários terão até
dezembro de 2022 para aderir ao PRA e, a partir daí, 20 anos para implantar o
PRADA. Ele concluiu afirmando que só depois de 10/11 anos nos encontramos
em  condições  de  iniciar  a  implantação  dos  programas.  Na  sequência,  o
presidente do Conselho manifestou preocupação com o custo da implantação
para os pequenos produtores e abriu a palavra aos conselheiros. A Secretária
Adriana  Flosi  cumprimentou  o  palestrante  pela  apresentação  e  colocou  a
prefeitura à disposição para auxiliar os pequenos, com modelo similar ao de
Curitiba. Revelou que dentro da meta dos 100 dias da atual administração,
além  da  implantação  do  SIM,  está  a  instalação  da  unidade  do  Incra  em
Campinas,  para  o  que  a  administração  já  conta  com  dois  funcionários
treinados,  havendo possibilidade de que o serviço venha a ser  baseado na
Ceasa.  O  Sr.  Tirso  mencionou  o  empenho  em  promover  o  acesso  dos
produtores ao Selo Arte, o que permite que produtores possam comercializar
seus  produtos  fora  do  município,  manifestação  que  recebeu  o  apoio  do
presidente  Francisco.  O  conselheiro  Luiz  Guilherme,  da  Embrapa,  comentou
que, de modo geral, as propriedades  acima de 4 módulos fiscais podem ter
vínculo com a agroindústria, comentando que a preocupação maior realmente
deve ser  com os pequenos produtores.  O Sr.  Tirso  retomou a palavra para



elogiar a composição do Conselho Rural de Campinas e revelou ter percorrido
120 mil quilômetros no ano passado e outros 20 mil neste ano, estando, no
momento, também empenhado em lançamento de campanha de alimentação
para minorar  as consequências  da pandemia entre a população carente.  E,
nada mais havendo a tratar, o presidente do Conselho deu por encerrada a
reunião e eu, José Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 01 de abril de 2021.


