
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA 

(BIÊNIO 2020/2021)

Realizada em 10/07/2020, das 14h30 às 16h30, via teleconferência

Participaram os membros do conselho: Adriano Aguiar, Adriano Tosoni da Eira
Aguiar,  Ana  Maria  Heuminsk  de  Avila,  Claudinei  Barbosa,  Claudio  Quercia
Soares, Cristina Criscuolo, Francisco de Andrade Nogueira Neto, Gisele Freitas
Vilela,  José  Benedito  Napoleone  Silveira,  Luis  Fernando  Amaral  Binda,  Luiz
Fernando  Ceribelli  Madi,  Luiz  Guilherme  Rebello  Wadt,  Luiz  Madi,  Marcelo
Morandi, Marco Túlio Ospina Pátino, Marcos Machado, Rodrigo Baccan, Susanna
Margreta von Bulow Ulson e Wellington Brotto.  Como convidados:  José Luis
Fontes,   André  Luiz  de  Camargo  von  Zuben,  Carlos  Passos,  Daniela  Farias
Scarassatti, Francisco Martins, Mauro Miyashiro e Warley Meneses Baptista.

Dando  início  a  reunião,  o  Secretário  Executivo,  Claudio  Quercia  Soares,
anunciou que, como era do conhecimento de todos, o Conselheiro André von
Zuben havia deixado a presidência do CMDRA no último dia 03 de junho, em
função  de  ter  se  desincompatibilizado  do  cargo  de  Secretário  de
Desenvolvimento  Econômico,  Social  e  de  Turismo  e  de  ter  reassumido  o
mandato  de  vereador,  por  ser  pré-candidato  a  prefeito  de  Campinas  nas
eleições  de  novembro  de  2020.  Com  a  vacância  do  cargo,  o  prefeito  de
Campinas nomeou como novo presidente do CMDRA, a partir de 04/06/2020, o
então  vice-presidente,  Francisco  de  Andrade  Nogueira  Neto,  através  da
Portaria n 93897/2020. Após ser cumprimentado pelos participantes, o novo
presidente procedeu à eleição do cargo de vice-presidente, tendo sido proposto
e aceito por todos o nome do então secretário-executivo do CMDRA, Claudio
Quercia  Soares.  Para  substituir  a  este  no  cargo  de  secretário-executivo,  o
presidente propôs  o nome do conselheiro  José Benedito Napoleone Silveira,
indicação que também foi aprovada por todos os participantes. Na sequência, o
presidente  agradeceu  pela  nomeação  e  enfatizou  a  importância  do  setor
agrícola, o qual dobrou sua participação no PIB brasileiro nos últimos 20 anos.
Lembrou que em Campinas mais de 50% da extensão territorial é área rural e
que  esta  apresenta  importantes  regiões  produtoras  de  frutas  e  hortaliças,
como os  bairros  Pedra  Branca,  Fogueteiro  e  Barão  Geraldo.  Comentou que
áreas  com pouca representatividade  na  produção por  estarem incluídas  na
Área de Proteção Ambiental  /  APA de Campinas, podem ser incentivadas, a
partir  do  regramento  estabelecido  pelo  Plano  de  Manejo.  Segundo  ele,  a
agricultura atual não é para amadores em função da exigência crescente do
uso de tecnologia, acrescentando que o palestrante do dia, José Luis Fontes,
poderia  falar  sobre  as  possibilidades  de  auxílio  aos  produtores  a  se
tecnificarem. Lembrou a necessidade de aproximar a visão ambientalista dos



produtores, para eliminar o estigma de que as áreas da APA não são propícias
para  produção  agrícola.  Manifestou  o  desejo  de  continuar  contando  com a
colaboração  das  entidades  e  com  o  apoio  da  prefeitura  para  melhorar  a
conectividade  no  campo,  possibilitando  melhor  acesso  dos  produtores.  Em
seguida, passou a palavra para o convidado José Luiz Fontes, Coordenador da
Coordenadoria  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  /  SAA,  o  qual,
inicialmente,  cumprimentou  o  presidente  Francisco  pela  nomeação.  Na
sequência, passou a discorrer sobre os efeitos da pandemia no setor agrícola,
afirmando que a situação ainda é de pouca ou nenhuma previsibilidade. Citou o
escritor Pedro Nava que descreveu a experiência como um carro com os faróis
voltados para trás, significando que sabemos o que passou, mas não sabemos
o que virá. Assim, falaria sobre o que viu nos últimos meses, uma vez que
ainda estamos vivendo a crise que se instalou com a pandemia. Informou que
o Secretário de Agricultura orientou a equipe com a diretriz de defender o agro
como setor essencial, setor este que continuou em crescimento no período,
apresentando crescimento tanto no volume exportado quanto na geração de
divisas. Para ele, o Agro é o principal vetor da economia, sendo que em todas
as crises que vivenciou este setor liderou a recuperação e o crescimento não
deixando que as consequências fossem mais graves. Informou que a Secretaria
se preparou para esta fase e para manter as atividades com teletrabalho. Toda
a equipe da CDRS está nesta modalidade de trabalho e que as únicas áreas
com  trabalho  presencial  são  os  laboratórios  e  fazendas  experimentais.  A
Secretaria  buscou  migrar  para  o  virtual  alguns  procedimentos,  mantendo
serviços como a emissão de DAP, por exemplo.  Toda rede de servidores está
empenhada  no  monitoramento  da  situação  nos  municípios  do  Estado,
levantando as dificuldades enfrentadas pelos produtores e o modo de como as
diversas  operações  foram  afetadas.  De  início,  eram  produzidos  relatórios
diários,  que  depois  passaram  a  ser  semanais  e  agora  mensais,  com  as
unidades  regionais  e  municipais  mantendo  diálogo  frequente  com  o  setor
produtivo.  Analisando  os  impactos  nos  diversos  segmentos,  o  Sr.  José  Luiz
destacou que a produção de proteínas animais, de grãos e commodities foi
pouco afetada. Já a produção de FLV e latícínios foi prejudicada, assim como
setores não alimentícios, como o de flores, que foi duramente atingido. Este
último  sofreu  drástica  redução  nas  vendas  em  função  da  proibição  na
realização de eventos, e da impossibilidade de aproveitar as principais datas
do setor, ou seja, o dia das mães e o dia dos namorados . Nesta mesma linha, o
setor  de  pescado  sofreu  redução  de  vendas  na  sua   principal  época  de
consumo,  a  semana  santa.  Já  o  segmento  de  transportes  apresentou  forte
retração  no  início  e  uma  recuperação  parcial  a  partir  de  maio,  o  mesmo
acontecendo com feiras, sacolões e entrepostos. Manifestou preocupação com
as ocorrências no último mês, as quais voltaram a se agravar no interior do
Estado. A indústria de alimentos sofreu forte redução de demanda por parte de
restaurantes,  bares,  food  services e  outros  setores  muito  afetados,  sendo
também atingida pelo aumento de custos dos insumos, dada a desvalorização
cambial. Ressaltou, ainda, que o setor supermercadista foi pouco afetado. O Sr.



José  Luiz  informou  que  o  comitê  gestor  da  crise,  envolvendo  Secretário  e
Coordenadores tem como primeira preocupação a segurança dos servidores,
para o que adotou o  monitoramento  de atividades e serviços  em formatos
diferentes,  como  as  reuniões  virtuais  diárias  da  CDRS  com  as  regionais.
Segundo ele, o novo formato facilitou a busca de informações junto ao público-
alvo,  a  produção  de  relatórios  para  o  Secretário  Estadual  e  o  retorno  de
informações  aos  servidores,  resultando  em  maior  integração  da  equipe.  A
CDRS  vem  realizando  diversas  sondagens  e  levantamentos  junto  aos
produtores, inclusive com ligações aos produtores com DAP, que constitui o
público mais vulnerável. A coordenadoria produziu também manuais de boas
práticas  para as prefeituras  administrarem as feiras-livres  e  vem mantendo
contato permanente em todo o Estado com sindicatos, cooperativas, bancos,
etc,  com  o  objetivo  de  levantar  informações  que  são  importantes  no
planejamento de ações. Entre estas ações, mencionou que o projeto principal é
o da Cesta Verde, que é a compra direta de FLV feita pelo Estado junto aos
agricultores  familiares,  sendo  esta  a  primeira  vez  que  o  Estado  aderiu  ao
programa, o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, que teve origem na
Companhia Nacional de Abastecimento/CONAB. Para isto, está disponibilizado
recurso na ordem de R$ 10 milhões para compra direta e entrega à entidades
sociais que farão a distribuição. A aquisição de produtos será feita em todas as
regiões,  principalmente  nos  municípios  mais  vulneráveis.  Outra  ação  da
Secretaria  tem  sido  desenvolvida  junto  a  APAS  –  Associação  Paulista  de
Supermercados, objetivando que os supermercadistas comprem diretamente
dos agricultores familiares, uma vez que as lojas normalmente só negociam
com grandes fornecedores. Informou ainda que a plataforma virtual AGRO SP
foi  desenvolvida  também  com  o  objetivo  de  reunir  produtores  rurais  e
compradores.  Destacou  que  nas  câmaras  setoriais  e  cadeias  produtivas  os
trabalhos  continuam  e  que  o  Estado  habilitou  o  Instituto  Biológico  para  a
realização de testes de COVID e que Secretaria já vem fazendo a testagem em
policiais  militares.  Destacou  também  a  continuidade  dos  projetos  que
envolvem a CDRS, como o CAR – Cadastro Ambiental Rural e o PRA – Programa
de Recuperação Ambiental e que em reunião com a Ministra da Agricultura foi
definida o lançamento de modo de análise do CAR para rodar no SICAR, o que
possibilitar a realização de até 16 mil análises diárias, visando a regularização
ambiental dos imóveis rurais. Outro projeto destacado por ele é o Mais Gestão
Mais Renda, que objetiva melhorar a gestão dos negócios dos produtores, e
envolve várias entidades, como FAESP, SENAR, Banco do Brasil e Centro Paula
Souza. Segundo o Sr. Fontes, a pandemia obrigou a antecipação de algumas
ações, visando uma melhor conexão produtor/mercado, por meio de subsídios
para  que  produtores  possam negociar  com  supermercados  e  participar  de
compras do governo, visto que a informalidade que caracteriza o setor dificulta
acesso aos programas existentes. Com o mesmo objetivo mencionou tratativas
envolvendo OCESP e CNA para conectar produtores com o mercado externo.
Encerrando  sua  apresentação,  o  Sr.  Fontes  apresentou  o  conteúdo  de
sondagem realizada junto a agricultores familiares, principalmente das áreas



de fruticultura e olericultura, na qual se buscou avaliar o impacto da pandemia
no  setor.  Segundo  ele,  a  sondagem  constatou  forte  queda  na  renda  dos
agricultores  e  detalhou  as  seguintes  consequências:  55% dos  entrevistados
perderam menos de 50%; outros 20% perderam mais de 50%; 20% não têm
recursos para retomar as atividades; 63% declararam ter dificuldades na venda
dos produtos, o que enfatiza a necessidade da CDRS dar mais atenção nos
programas governamentais de compra. Ainda como resultado da sondagem,
constatou-se que mais de 60% dos entrevistados estão nos grupos de risco e
têm pouco  conhecimento  sobre  as  formas  de  contágio  e  muitos  relataram
casos  da  doença  na  família.  Retomando  a  palavra,  o  presidente  Francisco
Nogueira  agradeceu  ao  Sr.  José  Luiz  Fontes  pela  exposição,  registrou  a
presença  do  ex-presidente  André  von  Zuben  na  reunião  e  abriu  para  as
intervenções dos conselheiros. O conselheiro Claudinei Barbosa, diretor técnico
da Ceasa Campinas, relatou que o mês de junho foi marcado por forte queda
nas vendas do mercado de flores, sobretudo no segmento flores de corte, que
motivou que 30% das áreas ocupadas neste setor fossem devolvidas para a
Ceasa.  Também as  vendas  de  frutas  e  legumes  foram muito  afetadas  em
junho,  sendo  que  os  produtores  de  caqui  perderam  a  safra  no  pé,
acontecimentos  que,  segundo  ele,  demonstram  como  são  importantes  as
compras públicas no momento, como as realizadas através do PAA – Programa
de Aquisição de Alimentos. O presidente Francisco disse que, na condição de
produtor de frutas, notou forte queda nos preços. O ex-presidente do CMDRA,
André von Zuben, informou que continua dando apoio ao Conselho, agora na
condição de vereador e  elogiou o o Sr. Fontes pelo levantamento dos dados
que  auxiliam  o  diagnóstico  da  situação.  Segundo  ele,  deve-se  dar  apoio
prioritário  aos  pequenos,  citando  como  exemplo  o  auxílio  emergencial  aos
agentes  de cultura,  setor  que recebeu R$ 7 milhões  do governo  federal,  e
sugeriu que o CMDRA fizesse gestões nessa linha, para que o setor também
fosse auxiliado com recursos. O conselheiro Wellington Brotto questionou se a
plataforma  que  aproxima produtores  do  mercado já  está  disponível,  sendo
informado  pelo  Sr.  Fontes  que  o  lançamento  deveria  ocorrer  na  semana
seguinte e que funcionaria como um  I-food, aberto tanto para comerciantes
como para consumidores, acrescentando que a falta de padronização é uma
questão  que  dificulta  esse  comércio.  Mencionou,  ainda,  que  a  compra  na
própria  cidade já está operando em Campinas com alguma loja,  solicitando
para que todos auxiliassem na integração de novas lojas de supermercados ao
programa.  Questionado  pelo  conselheiro  Wellington  Brotto  se  havia  uma
campanha de divulgação, o Sr. Fontes explicou que não poderia antecipar, uma
vez que o governo anunciaria na próxima semana. O vice-presidente Claudio
Quercia  lembrou  que  o  SEBRAE  disponibiliza  plataforma  semelhante  para
aproximar  fornecedores  locais  de  compradores,  denominada  “Pertinho  de
Casa”.  O conselheiro  Luis  Fernando Binda comentou que esta plataforma é
uma  iniciativa  do  SENAR/FAESP  e  que  o  SEBRAE  ajudou  na  montagem do
serviço. O conselheiro Rodrigo Baccan informou que o supermercado que está
participando da iniciativa do governo do Estado é o Taquaral e que quem puder



indicar outras lojas poderá fazê-lo.  Informou que cerca de 60 produtores  já
estão  inscritos  para  vender.  Retomando  a  palavra,  o  presidente  Francisco
Nogueira  agradeceu  e  liberou  o  palestrante  do  dia,  José  Luiz  Fontes.  O
conselheiro Luis Madi, representante do ITAL no Conselho, cumprimentou o Sr.
Fontes  pela  participação e  o  presidente  Francisco Nogueira  pela  nomeação
para presidente do CMDRA, colocando o instituto à disposição. O conselheiro
José  Benedito  Napoleone  Silveira  ressaltou  a  importância  de  um programa
como o PAA na atual conjuntura, uma vez que ele, mediante intervenção de
entidades  assistenciais,  pode  negociar  diretamente  com  os  pequenos
produtores,  sem as  exigências  burocráticas  que,  normalmente,  dificultam o
acesso dos mais vulneráveis. O conselheiro Wellington Brotto destacou que os
vários mecanismos e programas de ajuda não chegam ao conhecimento dos
interessados, sugerindo que se estude uma forma de reunir todas as iniciativas
em um local, ao qual seja dada ampla divulgação. Segundo o vice-presidente
Claudio Quercia,  um portal  para atender esta finalidade será realizado pela
prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico,  Social  e  de  Turismo.  O  convidado  Francisco  Martins,  da  CDRS,
cumprimentou o Sr. Francisco, por assumir a presidência do CMDRA, e elogiou
os participantes pela união e mobilização do Conselho na discussão de temas
do setor. Lembrou que uma próxima iniciativa que vai ser direcionada para
prefeituras de cidades com mais de 100 mil habitantes, na forma de um PAA –
Programa de Aquisição de Alimentos,  no valor  de  R$ 10 milhões.  Lembrou
ainda que as  próprias  prefeituras  podem ser  agentes  do  PAA nas  compras
locais. O ex-presidente André von Zuben informou que no começo de agosto
haverá a discussão na Câmara Municipal do projeto do Plano de Manejo da APA
– Área de Proteção Ambiental de Campinas, solicitando o auxílio do CMDRA na
divulgação  da  matéria,  que  deverá  ser  votada  em setembro.  O  presidente
Francisco disse que vai ajudar na divulgação e agradeceu a participação do ex-
presidente. E, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião e eu,
José Benedito Napoleone Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 10 de julho de 2020.


