
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA PARA O

BIÊNIO 2020/2021

Realizada em 07/02/2020, às 14:30 no IAC (Instituto Agronômico de Campinas)

Presentes os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Ana Maria
Heuminsk de Avila, André Luiz de Camargo von Zuben, Claudio Quercia Soares,
Francisco de Andrade Nogueira Neto, Gisele Freitas Vilela, Gustavo Coral, José
Benedito  Napoleone  Silveira,  Luis  Fernando  Amaral  Binda,  Luiz  Guilherme
Rebello Wadt, Marco Túlio Ospina Pátino, Ricardo de Oliveira Munhoz, Rodrigo
Baccan, Susanna Margreta von Bulow Ulson, Thomaz Monteforte Diederichsen
e  Wellington  Verinaud  Brotto.  Como convidados:  Daniela  Farias  Scarassatti,
Everaldo Telles e Maria Elita Chiosini.

Dando início a reunião, o presidente do CMDRA, André von Zuben, sugeriu que
os presentes se apresentassem, tendo em vista que novos membros estavam
se integrando ao Conselho a partir dessa reunião, o que foi feito. Na sequência,
o  presidente  agradeceu  aos  presentes  e  comentou  sobre  a  dificuldade  de
desenvolver projetos para a área rural e mencionou os eventos realizados em
2019, como o 1º Encontro de Agricultura Sustentável   e o 2º Encontro dos
Produtores Rurais de Campinas e Região, destacando a necessidade de avançar
nas realizações, inclusive com a promoção da Festa das Frutas, que não pode
ser realizada em 2019 devido a escassez de recursos. Destacou também ser
preciso melhorar as políticas públicas e a interface com os produtores rurais.
Na  sequência,  o  presidente  informou  que,  conforme  a  pauta  previamente
distribuída,  a  reunião  se  destinava  à  posse  dos  conselheiros  para  o  biênio
2020/2021, nomeados através da Portaria 93248/2020, e para a eleição, entre
os  membros  empossados,  do  Vice-Presidente  e  do  Secretário  Executivo  do
Conselho, já que o cargo de presidente continuaria com o próprio André von
Zuben, por livre nomeação do Senhor Prefeito Municipal. Não se apresentando
nenhum interessado, foram reeleitos os mesmos conselheiros que ocuparam os
cargos no biênio anterior, a saber, Francisco de Andrade Nogueira Neto, para
Vice-presidente,  e  Claudio  Quercia  Soares,  para  Secretário  Executivo.  Em
seguida, o presidente informou o calendário de reuniões para 2020, ficando
definidas as próximas reuniões para as datas de 03/04, 05/06, 07/08, 02/10 e
04/12. O presidente confirmou o apoio do Conselho para a realização do 3º
Encontro dos Produtores Rurais de Campinas e Região e para a 1ª Festa das
Frutas,  inicialmente  programados  para  19  de agosto  e  19/20  de  setembro,
respectivamente. À respeito, o conselheiro Rodrigo Baccan comentou sobre a
viabilidade de unir o 3º Encontro dos Produtores Rurais de Campinas e Região
com eventos semelhantes que a CDRS normalmente realiza, o que ficou de ser
verificado. O conselheiro Luis Fernando Binda sugeriu a formação de comissão
entre os membros para organizar os eventos, ficando, em princípio, definidos



os nomes do próprio Luis Fernando Binda, além de José Benedito Napoleone
Silveira, Rodrigo Baccan e Ricardo Munhoz. Este último mencionou que a Ceasa
Campinas  também  está  programando  eventos  para  junho,  mas  ainda
aguardando melhor  definição.  Como exemplo de ações,  o  presidente  André
mencionou  o  programa  que  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  desenvolveu
durante um período,  de  levar  crianças das  escolas  públicas  para  visitas  às
propriedades  rurais,  ao  que  o  conselheiro  Luis  Fernando  Binda  sugeriu  a
possibilidade de incorporar as escolas particulares ao programa. O conselheiro
Wellington Brotto mencionou a necessidade de conciliar a data da Festa das
Frutas  com  os  períodos  de  produção  das  frutas  locais,  uma  vez  que  em
setembro ainda não terá tido início a safra do figo. Houve consenso de que a
data  deve  ser  adiada  para  dezembro.  A  conselheira  Gisele  Freitas  Vilela
informou ser membro do COMSAN, Conselho Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Campinas, órgão que está elaborando diagnóstico da situação
nutricional  do  município,  e  solicitou  apoio  dos  membros  do  CMDRA  na
elaboração do Plano Municipal e Segurança Alimentar. A conselheira Ana Maria
Heuminsk informou que o CEPAGRI está preparando um workshop para março e
ficou  de  dar  mais  detalhes  aos  membros  do  Conselho  posteriormente.  O
presidente  André  comentou  que  a  inter-relação  dos  eventos  das  várias
entidades que compõem o Conselho é um indicador da relevância do mesmo.
Encerradas as manifestações dos conselheiros e nada mais havendo a tratar, o
presidente deu por encerrada a reunião e eu, Claudio Quercia Soares, elaborei
a presente ATA.

Campinas, 07 de fevereiro de 2020.


