
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO - CMDRA

Realizada em 06/12/2019, 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,  Cristina  Criscuolo,  Francisco de
Andrade  Nogueira  Neto,  José  Benedito  Napoleone  Silveira,  Luis  Fernando
Amaral Binda, Luiz Fernando Ceribelli Madi, Marco Túlio Ospina Pátino, Ricardo
de Oliveira Munhoz e Susanna Margreta von Bulow Ulson.  Como convidados:
Daniela Farias Scarassatti, Paulo Namur Claro e Thiago Ademir M. Oliveira.

Dando início a reunião, o presidente do CMDRA, André von Zuben, colocou em
votação o texto da ata da reunião anterior, a qual todos já haviam recebido via
e-mail,  sendo  a  mesma  aprovada  sem  alterações,  por  unanimidade.  Na
sequência, a palavra foi franqueada para o palestrante convidado, Dr. Orivaldo
Brunini, presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola / FUNDAG, que
passou a discorrer sobre as atividades da instituição. Ele revelou ter trabalhado
durante  36  anos  com  climatologia  agrícola  pelo  Instituto  Agronômico  de
Campinas e que o papel da FUNDAG é dar suporte às instituições de pesquisa,
o que é feito em parceria com empresas privadas que aportam os recursos. Ele
informou ter recentemente representado o Brasil em seminário da Organização
Meteorológica  Mundial,  em  Genebra,  na  Suiça,  onde  ficou  evidente  a
importância das PPPs. A FUNDAG iniciou seus trabalhos em 1991, inicialmente
com o nome de Fundação IAC, projeto que veio em resposta a necessidade da
agricultura nacional  em encontrar alternativas para executar novos projetos
científicos  integrando  instituições  de  pesquisa,  empresas  e  governo,  para
enfrentar  as  dificuldades  de  então.  Na  ocasião,  a  maioria  dos  cientistas  e
pesquisadores  envolvidos  era  vinculada  ao  IAC.  A  alteração  do  nome  da
fundação  para  FUNDAG,  constituída  com  personalidade  jurídica  de  direito
privado, ocorreu apenas em 1997. O primeiro convênio da instituição ocorreu
ainda em 1991 e foi uma parceria com o Fundecitrus, o que motivou, na época,
a  contratação  do  atual  diretor  Geral  do  IAC,  Marcos  Antonio  Machado.  Na
sequência,  outros  setores  foram  selecionados,  como  o  sucroalcooleiro.  Ele
descreveu a atual estrutura da  FUNDAG, cujo Conselho Curador é composto
por 15 membros, sendo 11 cientistas e 4 representantes do setor privado. Os
recursos provêm de parcerias com empresas que permitem a manutenção de
equipe  de  suporte  que  conta  com  20  servidores,  além  de  outros  142
contratados via CLT. A Fundação disponibiliza 400 bolsas para servidores do
Estado e, em 28 anos de atuação, mantém convênios com mais de 10 países e
outros 40 parceiros, entre órgãos públicos, universidades e governos. Realiza
também pesquisas  em projetos  específicos,  para  o  que  adquiriu  e  adquire
terras, citando como exemplo aquisições feitas em Ubatuba e na Bahia. Como
exemplo de parcerias com países diversos, citou a colaboração com Espanha e



Florida no setor de citrus, com o México em cana de açúcar e com todos os
países de língua portuguesa. No Brasil, citou ainda parcerias com as FATECs,
Coopercitrus e outros. Revelou que a meta almejada de satisfação dos clientes
foi estabelecida em 80%, índice que é sempre superado. Entre os programas
realizados  enumerou  os  de  cana-de  acúcar,  citros,  milho,  além  de  outros
voltados para a agricultura em geral, como o Aplique Bem, rede meteorológica,
preservação de nascentes, erosão rural, em parceria com a CDRS, etc. Nesses
casos, a Fundação atua viabilizando recursos, contratando técnicos, o que pode
ser feito de maneira mais ágil, sem os procedimentos formais e a demora que
caracterizam contratações por órgãos públicos. Esse foi o caso da compra de
terras na Bahia para o experimento com cana. Ele enfatizou que a FUNDAG não
é  uma  instituição  de  pesquisa,  mas  uma  facilitadora  e  viabilizadora  de
pesquisas  de  outras  instituições,  o  que  ela  faz  contratando  mão  de  obra,
patrocinando  o  deslocamento  de  técnicos,  entre  outras  providências.  Citou
como exemplo das ações que realiza entre empresas e institutos de pesquisa a
intermediação  de  doações  de  gemas  do  IAC  para  o  projeto  na  Bahia,  ou
colaborações  com o  Fehidro  na  importação  direta  de  equipamentos  ou  na
montagem de rede meteorológica.. O diretor da FUNDAG mencionou também o
acervo  de  informações  e  conhecimentos  acumulados  pela  instituição,
esclarecendo que poucos países no mundo possuem uma série histórica tão
extensa sobre precipitação pluviométrica e clima quanto as que podem ser
observadas no Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo,
que tem a colaboração da FUNDAG e demais  instituições da administração
estadual com atuação no setor, como Fehidro, APTA, IAC, Comitês de Bacias e
Secretaria  de Agricultura.  O portal  reúne dados mensais  de 1890 até hoje,
informações que são disponibilizadas on line para todos os interessados e que
ajudam na tomada de decisões pelos agricultores, como melhor ocasião para
aplicação de defensivos, por exemplo. Mencionou também o projeto Janela do
Fruticultor, que reúne dados que orientam as ações dos produtores e que conta
com o trabalho conjuntos de 4 instituições. Finalizando, o Dr. Brunini definiu a
FUNDAG como uma fundação de apoio, importante para a criação e divulgação
de  conhecimento.  Retomando  a  palavra,  o  presidente  André  von  Zuben
agradeceu  a  exposição  realizada  pelo  dr.  Orivaldo  Brunini  e  divulgou  o
calendário de reuniões do CMDRA para 2020 como segue: 07 de fevereiro, 03
de  abril,  05  de  junho,  07  de  agosto,  02  de  outubro  e  04  de  dezembro,
calendário  que  foi  aprovado  pelos  conselheiros.  Ele  mencionou  os  eventos
realizados com o apoio  do CMDRA em 2019,  a saber,  o  1º  Encontro Sobre
Agricultura Sustentável,  em abril,  e o 2º Encontro dos Produtores Rurais  de
Campinas e Região, em agosto, eventos deverão ser repetidos em 2020, ano
que deverá registrar também a realização da 1ª Festa das Frutas de Campinas,
a  qual  não  pode  ser  realizada  no  corrente  ano.  Na  sequência,  fez  uso  da
palavra a conselheira Susanna Von Bullow, que apresentou o Sr. Thiago Ademir
Oliveira,  como  convidado,  que  compareceu  para  falar  sobre  projetos  de
interesse do produtor. A conselheira Susanna sugeriu a formação de comissões
com o objetivo de dar praticidade às ações do Conselho,  ideia considerada



oportuna pelo presidente por incentivar  maior  participação das entidades e
instituições. O conselheiro Francisco, presidindo a reunião em função da saída
do  presidente  André,  fez  uso  da  palavra  para  relatar  ao  Dr.  Brunini  sua
experiência com a aplicação de defensivos com o uso de drone, prática que
teria  sido  prejudicada  em  função  de  previsão  meteorológica  que  não  se
concretizou.  O  Dr.  Brunini  explicou  que  a  FUNDAG não  faz  previsões,  mas
apenas  o  registro  dos  dados,  afirmando  que  nestes  casos  práticos  seria
importante contar com um meteorologista para fazer previsões localizadas. O
conselheiro Ricardo de Oliveira Munhoz mencionou os programas que a Ceasa
vem fazendo em parceria com IAC e FUNDAG na fiscalização de resíduos de
agrotóxicos,  utilizando o programa Aplique Bem. Sugeriu uma apresentação
deste  programa  em  reunião  do  Conselho.  Afirmou  que  a  maioria  das
irregularidades  constatadas  não  dizem  respeito  a  quantidade  de  resíduos
encontrados nos produtos, mas no uso de produtos não autorizados para uma
ou  outra  cultura.  O  Dr.  Brunini  encerrou  sua  participação  mencionando  o
planejamento estratégico da FUNDAG para os próximos 20 anos, sendo que a
entidade conta  com informações  de 200 municípios  e  que outros  30 serão
incorporados em breve, afirmando que o Brasil é o único país com registros
meteorológicos que abrangem mais de 100 anos. Concordando com a opinião
do Sr. Francisco Nogueira, ele confirmou que os dados atestam uma mudança
no início do período de chuvas, que passou de setembro para novembro.  O
conselheiro Luis Fernando do Amaral Binda se manifestou sobre a necessidade
do CMDRA propor administrar a verba arrecadada do ITR, bem como sobre a
necessidade  de  uma  melhor  discussão  sobre  os  valores  de  terra  nua,
principalmente  nas  áreas  onde  existe  restrição  de  uso.  Concordando,   o
convidado Thiago Oliveira sugeriu que sejam feitos estudos sobre o ITR para
que se estabeleçam condições para o uso dos recursos arrecadados com esse
imposto em favor das áreas rurais do município, o que não ocorre atualmente.
Esgotadas as  manifestações  e nada mais  havendo a  tratar,  o  Sr.  Francisco
Nogueira, no exercício da presidência, deu por encerrada a reunião e eu, José
Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 06 de dezembro de 2019.


