
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E
DO AGRONEGÓCIO DE CAMPINAS (CMDRA), REALIZADA NO DIA DE 07/06/2019,

NA SEDE DO INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS

Presentes os membros: André Luiz de Camargo von Zuben, Cláudio Quercia
Soares,  José  Benedito  Napoleone  Silveira,  Claudinei  Barbosa,  Ricardo  de
Oliveira Munhoz, Geraldo Magela, Cristina Criscuolo, Marco Túlio Ospina Pátino,
Marcelo  Augusto  Boechat  Morandi,  Luiz  Guilherme  Rebello  Wadt,  Marcos
Antonio Machado, Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Francisco Andrade Nogueira
Neto,  Luis  Fernando  Amaral  Binda,  Welligton  Verinaud  Brotto  e  Susanna
Margreta von Bulow Ulson Cardoso.

Como  convidados: Maria  Elita  Chiosini,  Daniel  Azevedo,  Daniela  Farias
Scarassatti, Fabio Santos e Ariovaldo Luchiari Junior.

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 05 de
abril  de  2019,  sendo  a  mesma  aprovada  por  unanimidade.  Em seguida,  a
palavra foi passada para o palestrante do dia, Dr. Marcos Antonio Machado,
Diretor Geral do IAC, o qual informou que se achava à frente da unidade de
Citricultura, em Cordeirópolis desde 1991, tendo assumido a direção geral do
IAC no início deste ano, por convocação do Secretário de Agricultura, com a
missão de resgatar o papel do instituto, que até o início do século passado
pertencia ao governo federal. Relatou em seguida a atuação do Agronômico
dentro da estrutura dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo e como
se estrutura o próprio instituto, com seus centros especializados de pesquisa e
fazendas experimentais,  afirmando que a missão do IAC é a agronomia em
todos  os  sentidos,  com  a  criação  de  novos  produtos,  novas  variedades  e
cultivares,  atuando  também  na  prestação  de  serviços,  como  análises,
sementes, atendimentos técnicos e outros. Afirmou que a grande capilaridade
do instituto  é  um desafio para  a  gestão  e que a  agricultura  de  São Paulo
evoluiu  em  torno  do  trabalho  dos  institutos,  com  a  criação  de  inúmeros
produtos, sendo o feijão carioca o mais conhecido. Disse também que o IAC
não é detentor da tecnologia em todas as áreas, citando a cana como exemplo,
mas  ressaltou  o  papel  do  instituto  no  desenvolvimento  de  setores  como a
citricultura, a cultura do café, as produções de mandioca, feijão e a indústria da
seringueira. Discorreu na sequência sobre o desenvolvimento de produtos na
área da citricultura, esclarecendo que alguns projetos levam até 5 anos para
ser finalizados, e citou trabalhos com outras frutas, como maracujá, pêssego,
banana  e  uva,  mencionando  ainda  que  o  instituto  presta  serviços  para
empresas na área de tratamento fitossanitário quarentenário de produtos para
assegurar que, nas operações de exportação e importação, encontram-se livres
de pragas. Citou outros trabalhos realizados pelo IAC, como o CIAGRO, que
divulga dados meteorológicos, o Centro de Engenharia, que orienta a aplicação
de defensivos, em programa que tem financiamento do Ministério do Trabalho
e da ANVISA, e o curso de pós-graduação do IAC, que ministra treinamentos
especializados e objetiva a formação de recursos humanos. Por fim, comentou
sobre a redução do quadro de pesquisadores ao longo dos anos, quadro este
que  já  contou  com  300  profissionais  e  hoje  concentra  140.  Retomando  a
palavra, o presidente André agradeceu a exposição do Dr. Marcos e agradeceu



também a cessão do espaço do IAC para as reuniões bimensais do CMDRA e
indagou se, no momento, existe uma área prioritária para os estudos do IAC,
como agricultura  de  precisão  ou  internet  das  coisas,  ao  que  o  Dr.  Marcos
revelou  que  o  instituto  não  possui  competência  nestas  áreas,  e  que  está
buscando parcerias com empresas e outras instituições. Mencionou que uma
prioridade é dar sequência a pesquisas no campo da biotecnologia, que é um
ramo que vem superando o interesse no desenvolvimento de transgênicos e
que o desafio, além de conhecimento do genoma, é a montagem da estratégia
para  que  esse  conhecimento  possa  ser  transferido,  seja  pela  parceria  com
startups ou outros meios. O presidente André mencionou que também preside
o Conselho de Ciência e Tecnologia, onde tem crescido o interesse pelo setor
Agro,  colocando-se  à  disposição  para  promover  a  interação  dos  institutos
através do Agropolo.  Mencionou projeto em desenvolvimento no CPqD, com
financiamento do BNDES, que trata do levantamento para validar informações
sobre  pragas,  entre  outras  demandas,  ressaltando  a  necessidade  de  estar
próximo com os produtores para que o conhecimento gerado seja transferido.
O conselheiro  Geraldo,  da  CDRS,  comentou  sobre  o  perigo  de  se  perder  o
resultado de pesquisas em função de sua não utilização, ao que o Dr. Marcos
afirmou que não tem restrições em transmitir  as tecnologias  desenvolvidas
para as empresas interessadas, reconhecendo que a função destas é ganhar
dinheiro.  O representante da Embrapa, Luiz  Guilherme apresentou sugestão
para que o Conselho Rural abrangesse apenas o município de Campinas, mas
que agregasse também outras cidades, ao que o presidente André explicou que
o  conselho  foi  criado  por  lei  municipal,  tendo  abrangência  limitada.  A
conselheira  Susanna  von  Bulow  mencionou  a  necessidade  de  promover  a
distribuição das placas de identificação de estradas e propriedades na região
de Joaquim Egídio e Sousas, para melhorar a segurança e mencionou também
a dificuldade de acesso à internet na zona rural e solicitando a atuação do
conselho nestas questões. O presidente André sugeriu tratar do assunto em
outra  reunião,  mencionando que  estão  aparecendo diversas  soluções  nesta
linha, ao que o Francisco, do Sindicato Rural, mencionou o equipamento que
amplia o sinal das operadoras, equipamento este que vem utilizando na sua
propriedade, com bons resultados, e que já foi objeto de exposição em reunião
anterior.  Na  sequência,  Luis  Fernando,  do  Sindicato  Rural  de  Campinas,
anunciou  a  presença  na  reunião  do  Sr.  Fabio  Santos,  representante  da
organização  associação  Agricultura  Natural  de  Campinas,  sugerindo  que  o
mesmo seja ouvido em uma próxima reunião para falar sobre a atuação da
entidade. O conselheiro Geraldo, da CDRS, na qualidade de representante da
Comissão de Controle Social da DAPs, lembrou que a Comissão foi reinstituída,
com aval do Presidente e demais Conselheiros presentes na reunião do CMDRA
em 05/04/2019. Ele informou que a Comissão se reuniu em 21/05/2019, na
Casa da Agricultura de Campinas com o intuito de emitir um parecer sobre as
DAPs de Campinas, constantes do sistema extrato DAP, na data de 20/05/2019.
A partir dali, redigiu-se relatório, enviado para todos Conselheiros via e-mail, no
qual se destacou novamente a necessidade de entender melhor a emissão de
DAPs pelo INCRA em assentamento de Campinas. Para este caso Presidência do
CMDRA irá,  sem definição de datas,  tentar viabilizar uma apresentação dos
trabalhos  do  INCRA  no  município  em futura  reunião  do  Conselho.  Também
foram identificadas  duas  DAPs  onde  as  propriedades  exploradas  não  estão
situadas em Campinas e todos concordaram em encaminhá-las aos Conselhos
Municipais de seu domínio para o devido controle social. Informou, ainda que
independentemente das questões observadas, seguindo procedimentos legais



do controle social, a relação de DAPs será afixada, antes da próxima reunião do
Conselho, em áreas de circulação pública no Paço Municipal de Campinas, no
Sindicato Rural de Campinas e na CEASA. Na sequencia, o Secretário Executivo
do CMDRA, Claudio, informou que a programação de palestras do  2.o Encontro
dos Produtores Rurais de Campinas e Região já estava fechada e seria enviada
aos  membros  do  conselho  por  email  para  conhecimento.  Em  seguida,  O
Presidente  André  teceu  comentário  a  respeito  do  Encontro  de  Agricultura
Sustentável, informando que foi um sucesso e que os membros do Conselho
poderiam visitar uma propriedade rural no município de Santa Barbara D´Oeste
onde ocorre a aplicação destas técnicas. O Presidente André passou a palavra
para  o Sr. Daniel Azevedo, representante da entidade AgroHub Campinas, o
qual  explicou  que  o  AgroHub  é  um  ecossistema  destinado  a  promover  a
inovação no agronegócio da região, trabalho feito em parceria com Ariovaldo
Luchiari Junior, da Embrapa Informática Agropecuária. A ideia, segundo ele, é
levantar os principais problemas apontados pelos produtores e apresentá-los
para  startups, que  tentarão  desenvolver  soluções  através  da  criação  de
aplicativos específicos. Em seguida, o presidente André deu por encerrada a
reunião e eu, Claudio Quercia Soares, elaborei a presente Ata.

Campinas, 07 de junho de 2019.


