
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA 

(BIÊNIO 2020/2021)

Realizada em 07/08/2020, das 14h30 às 15h30, via teleconferência

Participaram os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Claudinei
Barbosa,  Claudio  Quercia  Soares,  Cristina  Criscuolo, Francisco  de  Andrade
Nogueira Neto, José Benedito Napoleone Silveira, Luis Fernando Amaral Binda,
Luiz Fernando Ceribelli Madi, Luiz Guilherme Rebello Wadt, Marco Túlio Ospina
Pátino,  Ricardo  Munhoz  e  Rodrigo  Baccan.  Como  convidados:  Alexandra
Capriolli,  André  Luiz  de  Camargo  von  Zuben,  Cassio  Gonzalez,  Luiz  Carlos
Rossini, Mauro Miyashiro e Warley Meneses Baptista.

Abrindo a reunião, o presidente Francisco de Andrade Nogueira Neto consultou
os presentes sobre a ATA da 1ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 10/07/2020
e,  não  havendo  nenhuma  sugestão  de  mudança,  considerou  a  mesma
aprovada. Em seguida, discorreu sobre a necessidade do setor rural retomar a
importância que teve em outras épocas, notadamente durante o ciclo do café.
Na  sequência,  passou  a  palavra  para  a  titular  da  Secretaria  Municipal  do
Desenvolvimento  Econômico,  Social  e  de  Turismo,  Alexandra  Capriolli,  que
participava  com  o  intuito  de  se  apresentar  ao  Conselho,  visto  ter  sido
recentemente nomeada para o cargo. A secretária cumprimentou o presidente
Francisco e  enfatizou a importância do trabalho conjunto do poder público com
o Sindicato Rural e com os produtores rurais. Mencionou que a secretaria tem
como representantes no conselho os senhores Claudio Quercia e José Benedito
Napoleone Silveira e que também ela se colocava como aliada do setor Agro, o
qual  precisa  ser  considerado  e  prestigiado  pelas  políticas  públicas.
Agradecendo a participação da secretária,  o  presidente Francisco comentou
que  ele  retomou  o  contato  com  a  área  agrícola  após  se  aposentar  como
engenheiro mecânico, quando passou a se dedicar à produção de frutas. Na
sequência,  passou a palavra ao vereador Luiz  Carlos  Rossini,  presidente da
Comissão  de Meio  Ambiente  da  Câmara  Municipal  de  Campinas,  convidado
para falar sobre os projetos de lei PLC 65/2019 e PLC 66/2019, em tramitação
no legislativo, que tratam de alterações e dispõem sobre regras para o uso do
solo na APA e demais áreas rurais de Campinas. O vereador Rossini agradeceu
o convite para participar da reunião, lembrando a circunstância do encontro
remoto em razão da pandemia. Afirmou entender a importância dos projetos e
que eles buscam harmonizar os interesses dos diferentes setores envolvidos,
além  de  adequar  a  matéria  à  legislação  federal.  Ele  mencionou  que  a
realização do Plano de Manejo da APA estava prevista desde 2001, quando da
criação  da  lei  da  APA  e  que  a  tarefa  de  efetivá-lo  foi  assumida  mais



recentemente  pela  Secretaria  Municipal  do  Verde  e  do  Desenvolvimento
Sustentável, que promoveu licitação pública através da qual foi contratada a
empresa Walm para a tarefa. O Plano de Manejo foi concluído em 2019 e foi
bem recebido pelos setores envolvidos e teve a aprovação formal do Conselho
Gestor  da  APA  de  Campinas  /  CONGEAPA.  Na  esteira  do  plano,  a  Câmara
Municipal  está  discutindo  em  audiências  públicas  os  projetos  de  lei  PLC
65/2019 e PLC 66/2019, o primeiro adequando diretrizes do Plano de Manejo e
alterando dispositivos da lei 10.850/2001, que criou a APA, e o segundo que
dispõe  sobre  parcelamento,  ocupação  e  uso  do  solo  na  APA,  este  último
merecendo  muita  atenção,  visto  que  vai  definir  regras  de  ocupação.  Ele
explicou que os dois projetos já passaram por audiências públicas, recebendo
apontamento de mudanças de órgãos como CMDU, SEPLAN e da sociedade em
geral.  Os  dois  projetos  foram  aprovados  na  sua  legalidade,  mas  houve
consenso  sobre  a  necessidade de novas  audiências  públicas,  já  agendadas
para os dias 10/08 e 21/08. Elas serão presididas, a primeira pelo vereador Zé
Carlos, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, e a segunda por
ele  próprio,  como  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente.  O  vereador
Rossini  informou  que  a  Sra.  Andrea  Struchel,  Secretária  do  Verde,  fará
exposição inicial e exortou a todos para que acompanhem as audiências e que
apresentem as sugestões de modificação que acharem pertinentes. Retomando
a palavra, o presidente Francisco afirmou que os produtores têm expectativas
de poder produzir  na APA e que as leis  em discussão vão apontar os usos
desejáveis,  que  poderão  potencializar  a  vocação  da  região,  tanto  no  plano
ambiental quanto no plano produtivo. O vereador Rossini informou que uma
leitura mais rigorosa dos textos legais poderá permitir extrair sugestões e que
a audiência do dia 10, por ser uma exposição técnica, dará condições para que
isso aconteça. Para o presidente Francisco, a preocupação dos produtores da
área da APA é viabilizar a produção, utilizando boas práticas agrícolas. Segundo
Rossini, o uso consciente de defensivos, o cuidado com culturas invasoras, o
bom uso do solo, evitando erosões e desmatamento, podem permitir que se
consiga o  melhor  da atividade.  O presidente Francisco concordou que boas
práticas implicam em conservação e manifestou receio de pressões sobre a
atividade produtiva, ao que o vereador Rossini recomendou a participação nas
audiências públicas. Em seguida, manifestou sua satisfação pela participação
do vereador André von Zuben na reunião. Fazendo uso da palavra, o vereador
André von Zuben, ex presidente do CMDRA, elogiou a condução do conselho
pelo presidente Francisco e informou ao expositor Rossini sobre a existência de
texto produzido pela Associação dos Produtores da APA/APROAPA que aponta a
necessidade  de  correções  na  legislação,  uma  vez  que  os  membros  da
associação consideram que o excesso de regulamentação pode inviabilizar a
produção. Segundo André, os produtores enfrentam um momento delicado e
existe  a  necessidade  de  evitar  que  áreas  sejam  abandonadas  e,  em
consequência, degradadas. Participando como convidado, o Sr. Cassio Gonzales



se identificou como representante do Sindicato Rural no CONGEAPA e como
membro da APROAPA, além de ser produtor rural na região da Administração
Regional AR 14, abrangendo os bairros Carlos Gomes e Gargantilha. Informou
que  a  APROAPA  pediu  algumas  alterações  nos  projetos  de  lei,  delimitando
pontos  que restringem a  produção.  Afirmou que  a  participação  de  todos  é
importante,  destacando a condição metropolitana dos produtores  rurais  e a
necessidade de se pensar de forma cuidadosa o mix rural/urbano, lembrando
que a água que abastece a região é em grande parte produzida na região da
APA.  O  presidente  Francisco  reforçou  as  preocupações  manifestadas  pelos
participantes e exortou o vereador Rossini a vestir a camisa do Agro, afirmando
também  estar  satisfeito  com  o  acompanhamento  da  questão  pelo  ex-
presidente André. O vereador Rossini informou que o estudo da APROAPA ainda
não chegou para ele, mas comprometeu-se a acompanhar o assunto junto com
o  vereador  André.  O  presidente  Francisco  afirmou  que  as  palavras  do  ex-
presidente  André  traduziram  sua  posição.  O  vereador  André  se  colocou  à
disposição  e  informou  que  no  chat da  reunião  estava  o  link  da  audiência
pública de 10/08 e que advogados deveriam participar para sugerir eventuais
alterações.  Ao  término  da  reunião,  o  conselheiro  José  Benedito  Napoleone
Silveira questionou os presentes sobre a viabilidade de manter o calendário
para a 1ª Festa das Frutas de Campinas, prevista para dezembro de 2020, visto
que é possível que a pandemia não permita até aquela data a realização de
eventos que impliquem em aglomeração de pessoas. O presidente Francisco
disse que seria recomendável adiar a festa para 2021, ficando assim decidido.
E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião e eu,
José Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 07 de agosto de 2020.


