
ATA REUNIÃO CMDRA 

Realizada em 06/04/2018, às 14:30 no IAC (Instituto Agronômico de Campinas)

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, André Luiz de
Camargo von Zuben, Claudinei Barbosa, Cláudio Quercia Soares, Cristina Criscuolo,
David Montenegro Lapola, Francisco de Andrade Nogueira Neto, Geraldo Magela,
Guilherme Parra Camargo, Luis Fernando Amaral Binda, Luiz Guilherme Rebello
Wadt,  Marcelo  Augusto  Boechat  Morandi,  Marco  Tulio  Ospina  Pátino,  Patrícia
Helena Nogueira Turco, Ricardo de Oliveira Munhoz e Susanna M. von B. Ulson
Cardoso. 
Como  convidados:  Francisco  de  Paula  dos  Santos  Nogueira,  Mauro  Miyashiro  e
Márcia Marques

O Presidente do Conselho, André von Zuben, deu início aos trabalhos, agradecendo a
presença de todos e como primeiro ítem da pauta colocou em votação a aprovação da
ata  da  última reunião  realizada em 02 de fevereiro  de 2018,  sendo aprovada por
unanimidade,  com a  sugestão  do  conselheiro  Geraldo  Magela  em se  detalhar  as
discussões e observações apontadas no espaço dedicado a “Fala dos Conselheiros” 
Em seguida o Presidente discorreu a respeito do processo em curso pela Prefeitura
Municipal de Campinas, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e da importância de
contribuições dos membros do CMDRA para com este processo, e que serão enviados
avisos para participação dos eventos relacionados a este tema.
Falou também da importância de iniciativas que apoiem o produtor rural, que existe
um plano de desenvolvimento já  elaborado e  a  necessidade de se  materializar  as
ideias contidas neste Plano, como por exemplo, a Feira do Produtor Rural e a criação
de uma Feira de Exposição de Frutas, como as que ocorrem em cidades da Região de
Campinas. Para a próxima reunião os Conselheiros encaminharão sugestões para o
plano de desenvolvimento, com propostas de ações visando o desenvolvimento rural
de Campinas.
Em  sequência  foi  passada  a  palavra  para  a  Senhora  Márcia  R.  Marques,
Coordenadora do Senar (Serviço de Aprendizagem Rural), que fez uma apresentação
da Feira do Produtor Rural, que será implantada na cidade de Campinas aos pequenos
produtores.  Na  sequência  a  conselheira  Susanna  Ulson,  informou  que  faria
divulgação do projeto da Feira do Produtor para pessoas que poderiam se interessar
na  participação  do  projeto.  Na  sequência,  o  conselheiro  Luiz  Fernando  Binda,
reivindicou que seja criado um canal de comunicação com os órgãos públicos, tais
como  Sanasa,  Anvisa,  etc,  visando  facilitar  os  processos  de  licenciamentos  de
produtos  processados  pelos  produtores  rurais,  com  o  objetivo  de  aumentar  as
oportunidades na comercialização dos produtos.
Em seguida foi aberta a palavra para a fala dos conselheiros, onde o Conselheiro
Francisco Nogueira Neto fez um comentário a respeito de segurança na área rural e
que  na  sua  propriedade  tem tido  cerca  de  quatro  a  cinco  ocorrências  diárias  de



invasão à sua propriedade para furtos de produtos, sendo que em um caso houve a
apreensão de uma caminhoneta  com aproximadamente  100 kg de frutas  retiradas
indevidamente  da  propriedade.  O  Conselheiro  Francisco  Nogueira  Neto,  também
aproveitou a oportunidade para elogiar e agradecer a atuação da Guarda Municipal
que tem dado total apoio quando solicitada sua intervenção.
O Presidente Andre von Zuben fez uma sugestão para que seja feito em levantamento
dos períodos de produção para informar a GMC e criar uma ação especial para estes
casos.
O  Conselheiro  Geraldo  Magela  colocou  que  uma  das  atribuições  dos  Conselhos
Rurais, está o exercício do Controle Social da DAP que é a Declaração de Aptidão
Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (Pronaf)  e  que  na
próxima reunião apresentará essa questão aos conselheiros para discussão.
Como  assuntos  gerais,  primeiramente  foi  feita  a  indicação  de  dois  membros  do
CMDRA para representação no Programa de Pagamento por Serviços Ambientais da
Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  ao  qual  foram  escolhidos  os  Senhores  Luiz
Guilherme Rebello Wadt  e  Luis  Fernando Amaral  Binda,  como membro titular  e
suplente. Em seguida foi feito um convite aos membros do conselho para participação
no evento “Parcerias em Saneamento Básico Rural”, que acontecerá no dia 13/04/18,
e também foi feito um aviso a respeito da Feira China International Import Expo, que
será uma grande oportunidade para  os  produtores  da nossa região venderem seus
produtos ao mercado chinês, a feira ocorrerá no mês de novembro de 2018 e maiores
detalhes serão fornecidos posteriormente aos membros do Conselho.
Às 16:00 horas o Presidente deu por encerrada a reunião do CMDRA e eu Cláudio
Quercia Soares, Secretário Executivo, Lavrei a presente Ata.

Campinas, 06 de abril de 2018.


