
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS (CMDRA),

REALIZADA NO DIA DE 02/08/2019
NA SEDE DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Presentes  os  membros: André  Luiz  de  Camargo  von  Zuben,  José  Benedito
Napoleone Silveira, Ricardo de Oliveira Munhoz, Geraldo Magela, Marco Túlio
Ospina Pátino, Luiz Guilherme Rebello Wadt, Luiz Fernando Ceribelli Madi, Luis
Fernando Amaral Binda e Susanna Margreta von Bulow Ulson Cardoso.

Como convidados: Rogerio Menezes,  Sueli Aparecida Thomaziello,  Alethea Borsari
Peraro Maria Elita Chiosini, Lilian Cristina Anefalos, Marcelo de Almeida Pierossi,
Mauricio Nunes Filho, Mauro Miyashiro, Eduardo Lunardelli  Novaes, Rodolpho
Schimidt, Cassio de Oliveira Gonzalez e Daniela Farias Scarassatti, 

Abrindo os trabalhos, o presidente André von Zuben, consultou os presentes
sobre a ata da reunião anterior, que foi considerada conforme e aprovada por
todos. Na sequência, a palavra foi passada para o Secretário do Verde, Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  Rogério  Menezes,  o  qual  estava
acompanhado  pelas  técnicas  Alethea  e  Suely.  Ele  agradeceu  o  convite,
lembrando que já comparecera em reunião anterior do CMDRA para falar sobre
o Plano de Manejo e sobre o PSA, e informou ter trazido uma versão impressa
do  Plano  de  Manejo,  que  poderia  ficar  disponível  para  consulta.  O  mesmo
material  foi  disponibilizado  para  o  CONGEAPA  e  também  colocado  para
consulta na Internet. O secretário iniciou citando a PORTARIA SVDS Nº 01, de 08 de
maio de 2019,   que d  ispõe sobre a aprovação do Plano de Manejo da APA de Campinas e dá outras
providências. Pretendendo fazer uma síntese do processo, mencionou que, com o
objetivo de contextualizar a APA como unidade sustentável, procurou trabalhar
num plano equilibrado e que conseguiu ser criticado por todos, mas acabou
sendo aprovado por unanimidade, o que significou chegar a um equilíbrio e
recuperar  a  capacidade  de  diálogo.  Segundo  ele,  a  legislação  previa  a
elaboração de um plano em 5 anos, mas acabou demorando 19 anos, o que
mostra como o processo foi conflituoso. Informou que a modificação da Lei da
APA está no jurídico e vai ser enviada a Câmara em setembro. E também a Lei
de  Uso  do  Solo  da  APA,  a  partir  do  Plano  de  Manejo,  em  discussão  no
CONGEAPA  e  que  será  submetida  em  seguida  ao  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Urbano. Na sequência, a palavra foi passada para a técnica
Alethea, que relatou sobre os trabalhos, audiências e ajustes que antecederam
a elaboração do PM e expôs os conceitos definidores do plano, a saber, Visão,
Missão e Objetivos, e mostrou como estava e como ficou o zoneamento da APA
após o PM, que definiu novas zonas, a partir de características ambientais e
sociais, culminando em regramentos específicos para cada zona. Explicou que
a legislação anterior definiu programas mais genéricos e que a atual definiu 9
programas,  com  objetivos,  metas  e  cronogramas  estabelecidos,  além  de
acrescentar novas fontes de financiamento e promover a criação da figura do
Gestor da Unidade de Conservação. Detalhou ainda o antes e o depois da nova
norma em relação a diversos itens, como Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social, parcelamentos, Empreendimentos na área rural, Mineração e
Pavimentação. Fazendo uso da palavra, o representante da APROAPA, Eduardo
Lunardelli  afirmou  que  o  PM  deu  oportunidade  para  a  articulação  dos
proprietários, visando a interlocução com o poder público. Para ele, na zona
urbana o poder público regula tudo, ao passo que na zona rural  a questão
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fundiária é competência da União, mas esta não regulamenta o uso do solo, o
que criou uma zona cinza na APA.  Não havendo regulamentação,  nada era
permitido e, na prática, ações do Ministério Público impediam o proprietário
legal, ao mesmo tempo em que os ilegais estavam “liberados”. Segundo ele,
na realidade atual da APA, não existe viabilidade econômica para atividades
produtivas, sendo que a agricultura local atinge apenas 1,7% da área total e
que a atividade mais presente na região, a pecuária, abrange 36% da área com
pastagens, mas é praticada de forma extremamente rudimentar. Explicou que
13% das  áreas  estão  degradadas,  prenunciando um desastre  ambiental  na
APA, e que, segundo o IBGE, entre 2000 e 2010 a renda rural no município caiu
40%, antes ainda da crise, tendo como consequência o avanço da cobertura
vegetal, sobretudo pelo abandono de áreas. Ainda, segundo ele, na zona rural,
65% da área constituem-se de grandes e médias propriedades, o que significa
que  a  realidade  se  choca  como  que  pretende  o  PM  e  que,  assim,  seria
necessária uma reforma fundiária. Atualmente, não existem negócios na APA,
não se vendem propriedades e a SVDS percebeu isso e construiu um marco
regulatório e que os proprietários rurais da APA devem trabalhar em conjunto.
Ele sugeriu que a SVDS solte um pouco as amarras, visto que hoje só a criação
de  gado  é  viável  na  APA  e  que  esta  atividade  é  o  último  passo  antes  da
degradação  e  do  abandono.  Ele  afirmou  que  o  artigo  5º  do  PM  será
contraproducente, se o proprietário não tiver mais voz ativa. Se não querem o
adensamento, como fazer para que isso não aconteça. Assim, considera que a
regularização  fundiária  deve  passar  para  o  município,  visto  que  hoje  é
competência federal. O pedido de diretrizes é indevido, e não deveria haver
obrigação  de  o  proprietário  solicitar  à  municipalidade,  tratando-se  de  uma
arbitrariedade por não ser competência do município, o mesmo se podendo
dizer  com relação  a  alteração  de  dominialidade.  Considera,  por  fim,  que  é
necessário  mudar  o  legado  da  APA  para  conter  a  degradação.  Para  a
conselheira   Susanna  Margreta  von  Bulow  Ulson,  também  integrante  da
APROAPA, a atividade pecuária só pode continuar se for tecnificada e que o
sistema atual é economicamente inviável e leva à degradação. Segundo ela,
gado de corte só é viável com cercas e que deve-se definir,  em relação às
estradas rurais, as que podem ou não ser pavimentadas, uma vez que o acesso
das pessoas encontra muitas dificuldades, inclusive para questões de acesso a
serviços  médicos.  As  atividades  econômicas  precisam ser  viabilizadas  pelo
poder  público,  como  as  de  turismo,  por  exemplo,  e  que  a  documentação
exigida pela municipalidade não ajuda, devendo haver revisão das exigências
quanto  a  licenciamentos.  Em  seguida,  fez  uso  da  palavra  o  sr.  Rodolpho
Schmidt,  também representante  da  APROAPA  que  opinou  que  a  função  do
gestor  é  facilitar  a  gestão  de  cada  proprietário,  visto  que  estes  são  os
responsáveis pela inversões nas propriedades e constituem-se, na realidade,
nos  verdadeiros  gestores,  e  que  eles  precisam  de  ajuda  para  colocar  em
prática as melhorias previstas no PM. Disse que o reflorestamento aumentou,
mas  que  os  recursos  hídricos  estão  diminuindo,  muito  em  função  do
assoreamento dos rios decorrente da má conservação das estradas e que, na
reta final da LUOS, devem ser acertados detalhes. Para Cassio Gonzalez, da
APROAPA,  a  legislação  é  mais  restritiva  do  que  incentivadora  e  que  o
assoreamento que vem das estradas mal conservadas é processo que ocorre
há mais de 10 anos. Para o conselheiro Geraldo Magela, da CDRS, é satisfatório
ver  a  nova  geração  de  proprietários  se  pronunciando,  ao contrário  do  que
observou em oficinas recentes das quais participou em que não houve registro
da presença de nenhum produtor/proprietário. Segundo ele, a área da APA é



extensa e é caracterizada por grandes propriedades e que o futuro da região é
um  grande  projeto  na  área  agrícola,  o  que  exigiria  a  reestruturação  da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a exemplo do que o ocorreu com a
SVDS.  O  sr.   Rodolpho  Schmidt  complementou  dizendo  que  disponibilizaria
quantos  hectares  fossem  requeridos  por  quem  quisesse  produzir  na  sua
propriedade.  Para  o  conselheiro  Ricardo  Munhoz,  representante  da  Ceasa
Campinas, a situação atual configura uma grande ironia, observando-se, de um
lado, proprietários com muitas terras ociosas e, de outro,  uma escassez de
produção  na  cidade.  Segundo  ele,  o  abastecimento  da  Ceasa  provém  de
cidades situadas, em média, a cerca de 100 km de Campinas, o que representa
uma  contradição,  pois  temos  terras  e  necessidade  de  alimentos,  mas  não
temos  produção  suficiente.  À  respeito,  o  conselheiro  Marco  Túlio  Ospina,
representante da Feagri/Unicamp, questionou qual é o papel do Conselho, ao
que o presidente André afirmou que o Conselho é um forum para conhecer o
assunto e abrigar o debate, mas não é instância deliberativa, opinando que o
PM é a base para as discussões.  O secretário Rogério Meneses destacou a
importância da participação dos proprietários, afirmando que o PM é o reflexo
da capacidade de ouvir e que a lei da APA foi um pleito para apontar caminhos.
O  pleito  foi  dos  proprietários  e  gerou  uma  legislação  específica,  gerou
regramento. Citou, como exemplo, que as estradas não podiam ser mexidas e
que agora ocorreram mudanças, com o estabelecimento de normas e critérios
para a execução de melhorias. Segundo ele, ninguém está satisfeito, o que é
um bom sinal, foi dado um passo à frente. O que se via antes era um Congeapa
partidarizado,  xiita  e  politizado.  Com  relação  a  LUOS  APA,  disse  que  as
discordância em relação ao artigo 5º sugerem a necessidade de submeter a lei
previamente a discussão com os proprietários no CMDRA, tendo este artigo
como destaque. Esta discussão pode ocorrer depois da discussão da Congeapa
e antes da remessa ao CMDU, que é a última etapa antes do envio para a
Câmara Municipal. Sugeriu que os interessados participem da discussão prévia
no Congeapa.  O sr.  Rodolpho Schmidt  sugeriu  a  revisão das  certidões com
caráter de licenciamento, simplificando os procedimentos. A representante da
SVDS, Sueli,  ressaltou a participação da APROAPA e do Sindicato Rural  que
resultou na inclusão de diversas modificações no PM. Sobre a questão do artigo
5º, relatou que a legislação federal coloca como competência dos municípios
atuarem na proteção do meio ambiente, o que também se observa em vários
outros artigos, como os que regram o SINUC. Segundo o Secretário Rogério, o
Supremo decidiu que os municípios podem atuar com legislação mais restritiva
na área rural, ao tratarem do meio ambiente. Para o sr. Lunardelli, o problema
é a insegurança jurídica que gera em determinadas situações, como a divisão
de uma área entre dois filhos, por exemplo. Para a representante da SVDS,
Sueli,  estão  sendo  construídos  instrumentos  para  a  área  rural  e  os
procedimentos  são analisados  por  várias  secretarias.  Segundo o  presidente
André, estão em estudo também na prefeitura regulações para a área urbana.
Para o secretário Rogério, percebe-se grande avanço nos procedimentos, com
processos  que  antes  levavam 270 dias  e  hoje  são  finalizados  em 40  dias.
Aprovam-se processos em cerca de 18 dias, em média. Antes, o COMDEMA era
uma instância final que demandava muito tempo na análise de processos e
hoje esse fórum só recebe estudos de grande impacto. Havia na secretaria uma
fila de 636 empreendimentos esperando liberação e a mesma foi reduzida hoje
para  80  e  concluiu  afirmando  que  não  se  vai  emperrar  procedimentos.
Retomando  a  palavra,  o  presidente  André  agradeceu  a  participação  do
Secretário Rogério e das servidoras da SVDS, e disse que a discussão não se



encerrava ali, devendo ocorrer uma convocação extraordinária para debater a
LUOS. Nos informes da presidência, o presidente mencionou que o posto do
INCRA  na  prefeitura  está  em  vias  de  implantação,  ao  que  a  Sra.  Daniela
Scarassatti  complementou  informando  do  progresso  das  tratativas  com  a
Receita Federal, que irá capacitar um funcionário para a Unidade Municipal de
Cadastro. Por fim, o presidente solicitou o apoio de todos na divulgação do 2º
Encontro dos Produtores Rurais de Campinas e Região, a ser realizado no dia
22/08/2019. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, José
Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.


