
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DO AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS (CMDRA), REALIZADA NO

DIA DE 05/04/2019, 
NA SEDE DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Presentes os membros: André Luiz de Camargo von Zuben, Cláudio 
Quercia Soares, José Benedito Napoleone Silveira, Ricardo de Oliveira 
Munhoz, Davi Montenegro Lapola, Geraldo Magela, Cristina Criscuolo, 
Marco Túlio Ospina Pátino, Francisco Andrade Nogueira Neto, Luis 
Fernando Amaral Binda e Susanna Margreta von Bulow Ulson Cardoso.

Como convidados: Maria Elita Chiosini, Júnia Ribeiro, Eliana de Almeida 
Sonego, Juliana Augusto Cardoso, Leonardo Malfatti e Mauro Miyashiro.

O Presidente do Conselho, André von Zuben, deu início aos trabalhos
às 14:30 horas,  agradecendo a presença de todos e como primeiro
ítem  da  pauta  colocou  em votação  a  aprovação  da  ata  da  última
reunião realizada em 01 de fevereiro de 2019,  sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida, a palavra foi passada para a representante
do Centro de Integração Empresa Escola – C.I.E.E., senhora Eliana de
Almeida,  a  qual  compareceu  para  informar  aos  conselheiros  sobre
programa de aprendizagem que está sendo implantado pela instituição
para a formação de aprendizes na área de agronegócios. Ela realizou
exposição sobre o trabalho do C.I.E.E., entidade que atua há 56 anos
direcionando  jovens  estudantes   para  programas  de  estágio  em
empresas interessadas, relatando detalhes de como essa parceria se
dá  na  prática,  esclarecendo  que  a  entidade  não  recebe  dinheiro
público, sendo custeada pelas empresas que requisitam seus serviços.
Explicou  também que  o  programa  de  aprendizagem decorre  da  lei
federal  10.097,  de  2000,  e  que  o  C.I.E.E.,  junto  com  a  Fundação
Roberto Marinho, desenvolveu o Programa Aprendiz Legal para auxiliar
as  empresas  no  cumprimento  da  legislação.  Na  área  de  agro,  o
programa é destinado a jovens maiores de 18 anos, não universitários,
sem  emprego  e  sem  estudo  no  momento,  contemplando  itens
relacionados  com  plantio,  cultivo,  sementes,  mecanização  e
embalagens, ou seja, atividades fins do setor, visto que nessa área a
demanda para as atividades administrativas  é  mínima.  Relatou que
uma das áreas contempladas é a formação de magarefes, profissionais
que  trabalham  em  açougues  ou  em  frigoríficos,  com  desossa  e
preparação  de  cortes,  formação  esta  que  visa  sobretudo  atender
demanda  das  regiões  Norte  e  Nordeste.  Respondendo  a
questionamento do representante do Sindicato Rural, Sr. Luis Fernando
Binda, a Sra. Eliana explicou que não existem programas destinados
especificamente para as áreas de avicultura e floricultura, mas que a
instituição pode considerar se houver demanda. Explicou, por fim que
o custo da empresa pelo trabalho da entidade é de R$ 239,00 por
aprendiz. Na sequência, o presidente André von Zuben agradeceu a
participação do C.I.E.E. e passou a palavra para a Sra. Juliana Augusto
Cardoso, Coordenadora da CDRS - Coordenadoria de Desenvolvimento
Rural Sustentável (antiga CATI), a qual informou que o CMDRA seria a
primeira instituição a receber as notícias sobre os planos de trabalho
da CDRS e demais órgãos vinculados a Secretaria de Agricultura do
Estado nesta nova gestão, reestruturação que deverá ser anunciada



oficialmente na próxima Agrishow. Ela explicou que a recomendação
do Secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, é que haja integração
entre  o  trabalho  de  todas  as  coordenadorias,  uma  vez  que  o
diagnóstico  é  de  que  a  estrutura  da  Secretaria  é  grande,  possui
capilaridade,  atingindo  594  cidades  do  Estado,  mas  com  pouca
integração entre os órgãos. Até dentro de uma mesma coordenadoria,
como  a  atual  CDRS,  os  vários  setores  vinham  atuando  de  forma
estanque, sem uma integração institucional. A alteração do nome CATI,
segundo ela, faz parte de um processo de oxigenação da estrutura. A
mudança  na  estrutura  da  Secretaria  de  Agricultura  envolve  a
centralização  de  algumas  unidades  como  ouvidoria  e  recursos
humanos,  de  modo que  tudo  passe  pelo  gabinete  do  Secretário.  A
relação com as prefeituras também sofrerá mudanças, com foco em
melhorar os serviços prestados ao produtor. Segundo a coordenadora,
a  prioridade  é  mostrar  os  programas  e  destacar  a  importância  do
campo.  Dentre  algumas  ações  a  serem  priorizadas  está  a
implementação  do  código  florestal,  promovendo  a  integração  entre
meio  ambiente  e  campo.  Além disso,  a  intenção  é  investir  em um
grande  programa  de  governo  denominado  Cidadania  no  Campo,
envolvendo várias  secretarias  e  alguns pilares,  como Infraestrutura,
compreendendo  aspectos  como  mobilidade  e  telecomunicação,
Segurança,  em conjunto com as estruturas de segurança do Estado, a
implantação de CEPs rurais, o fornecimento de energia, o saneamento
ambiental nas áreas rurais e a educação técnica para jovens. Pretende-
se, ainda, o estabelecimento de uma agenda municipal e de diretivas
junto com as prefeituras, com a intenção de o Estado demonstrar que
as  áreas  rurais  devem  ser  valorizadas.  Atualmente,  nas  ações
conjuntas,  as  prefeituras   disponibilizam funcionário  e  se  valem de
recursos do Estado, inclusive veículos, e  podem contar também com
recurso  de  R$  20  mil  por  ano  como  ajuda.  Mas,  este  convênio,
chamado SEIAA (Sistema Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento),
deve sofrer ajustes. Segundo a coordenadora,  o Estado vem com o
reforço  desenvolvendo  políticas  públicas  e  proporcionando  a
assistência técnica,  ajustando fluxos e padronizando conhecimentos,
destacando  que  o  extensionista  precisa  estar  apto  e  sem  a
preocupação  de  viabilizar  recursos  técnicos  e  administrativos  para
exercer suas atividades. Finalizando sua fala, a coordenadora Juliana se
referiu  a  necessidade  da  reestruturação  da  pasta  da  agricultura,
lembrando  que  o  último  planejamento  geral  foi  feito  há  21  anos,
destacando,  ainda,  que o  atual  secretário  não tem agenda política,
concentrando o foco totalmente no aperfeiçoamento e modernização
do  setor.  Retomando  a  palavra,  o  presidente  André  afirmou  que
Campinas, por concentrar vários institutos de pesquisa, reúne todas as
condições  para  desenvolver  projeto  que  integre  todos  os  órgãos,
tornando-se modelo de integração. O sr. Francisco, do Sindicato Rural,
afirmou que a questão da rastreabilidade só terá sucesso com apoio da
Secretaria  de  Agricultura  e  que  os  pequenos  produtores  também
precisarão de auxílio para o georreferenciamento das propriedades. O
sr. Geraldo, da CDRS, frisou que os trabalhos em prol do rural devem
ser feitos em conjunto, principalmente, entre as cidades que compõem
a região metropolitana de Campinas, uma vez que as zonas rurais são
contíguas e por localizarem-se nas divisas dos municípios,  há sempre
uma interdependência nas ações. A coordenadora Juliana afirmou que
o Estado está apoiando os consórcios de municípios e sempre procura



parcerias,  concluindo  que  o  agro  de  São  Paulo,  para  mostrar  sua
relevância,  deve  se  provar  sempre.  O  sr.  Leonardo  Malfati,
representante da empresa PorteiraWeb Agromarketing, pediu a palavra
para relatar a ações que vem empreendendo para agregar agentes e
desenvolver ecossistema unindo tecnologia e agricultura. Em seguida,
o presidente André deu por encerrada a reunião e eu, Claudio Quercia
Soares, elaborei a presente Ata.

Campinas, 05 de abril de 2019.


