
 

Reunião Setorial II:  Pequenos Proprietários Rurais 

Data:  08.02.2017 

Local:  Centro Multifuncional Santa Maria, Estrada de Santa Maria, S/N. 

Horário:  14h às 17h30 

Número de Participantes:  29 

 

Dando prosseguimento às reuniões setoriais do Diagnóstico do Plano de Manejo da 

APA Campinas, a reunião com pequenos proprietários rurais seguiu a programação 

estabelecida entre a equipe técnica da Walm e representantes da Secretaria do Verde, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS).  

 

Representando a SVDS estavam presentes: Alethea Borsari Peraro, Sueli Tomaziello e 

Paulo Ricardo E. Carvalho Neto. Representando a Walm estavam presentes: Bruno 

Pontes Costanzo, Laura Rocha de Castro, Brenda Bogatzky e João Paulo Cavalcanti. 

 

As atividades desenvolvidas foram:  

 

a) Apresentação do Plano de Manejo da APA Campinas; 

b) Esclarecimento de dúvidas dos participantes; 

c) Escolha de representantes para as próximas oficinas; 

d) Dinâmica de espacialização das propriedades rurais. 

 

A exemplo do que havia sido deliberado na reunião do dia 07/02, com grandes 

proprietários, os participantes da reunião setorial II comprometeram-se com a 

elaboração e envio de um documento com propostas, expectativas e demandas 

sistematizadas e dados que considerem relevantes para o diagnóstico do Plano de 

Manejo da APA Campinas. O documento será recebido pelas representantes da SVDS 

e da Walm. O prazo acordado para envio do documento é 24/02/2017.  

 

Os representantes escolhidos em plenária pelos participantes para participação nas 

próximas oficinas são: Daniel Lapolla (Fazenda São João), Vicente T. Souza (Sítio 

Cascata), Helena Overmeer (Fazenda Santa Mônica), Carlos Fernando Facini (Sítio 

Terra Mãe). Posteriormente, durante o encerramento da reunião, os participantes 



 

solicitaram a inclusão de Vilma Romano Lazagna entre os representantes do setor, o 

que foi devidamente acatado pelos presentes.  

 

Os representantes escolhidos solicitaram o envio da lista de presença da reunião que 

ocorreu no período da manhã, sobre o Banco de Áreas de Verdes, organizada pela 

SVDS.  

 

O Anexo deste documento contém a lista de presença da Reunião Setorial II.  

  



 

Registro Fotográfico 

Foto 1 – Roda de conversa para início da reunião Foto 2 – Localização espacial das propriedades 

Foto 3 – Vista geral dos participantes Foto 4 – Relato de proprietários a respeito do uso de 
suas propriedades 

Foto 5 – Localização espacial das propriedades Foto 6– Proprietários identificando suas propriedades 

 






