Protocolo de Boas Práticas Agroambientais
Governo Estadual e Prefeitura Municipal de São Paulo

REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA – 13.10.2011
A reunião da Comissão Executiva do Protocolo de Boas Práticas Agroambientais teve início
às 09:30 horas da manhã do dia 13 de outubro de 2011, com a participação do membros que
representam a Prefeitura Municipal de São Paulo-PMSP, Nadiella Monteiro e da Secretaria
Estadual de Agricultura e Abastecimento-SAA, Sebastião Wilson Tivelli e Escolástica Ramos de
Freitas. Também estiveram presentes os convidados: Ana Carolina Dalla Vecchia (SMA), Robson
Lemos (ABAST/CAE Parelheiros) e Denis Binha.
Ana Carolina dá as boas vindas aos participantes e fala sobre o modelo de certificado
definitivo, que deve ser entregue aos produtores com planos aprovados, que preparou para
apreciação. Os demais participantes pedem que sejam realizadas pequenas modificações para
serem apresentadas, no máximo, até a próxima reunião. Nadiella enviará o símbolo da garça
vermelha, para ser inserido. Cada um ficou responsável por verificar em seu órgão quem poderá
assinar o protocolo e a possibilidade da obtenção do arquivo com a assinatura eletrônica do
mesmo. Levanta-se a possibilidade de um representante de cada órgão pertencente a esta
Comissão ser o responsável pela assinatura.
Sobre a assinatura dos termos de compromisso, a maioria dos membros da Comissão indica
que Ricado Viegas deveria assiná-los. Ana Carolina se compromete a verificar com ele.
Nadiella conta que o Cristiano não está mais na CAE de Parelheiros, uma vez que ele foi
considerado a pessoa mais preparada para assumir a Casa da Agricultura da Zona Norte. De
qualquer forma, indica que estão tomando as providências necessárias para que não haja
descontinuidade nos trabalhos do Protocolo: além de uma maior presença de Nadiella e Denis na
CAE, cada técnico agora ficará responsável por acompanhar sempre um mesmo grupo de
agricultores, levando em consideração a especialidade de cada técnico.
Nadiella convida a todos para a participação na Feira da Agricultura Limpa, que será
inaugurada no sábado, dia 15 de outubro, à partir das 7h no Parque Burle Marx.
Nadiella conta da intenção da Prefeitura de ampliar a política do Protocolo para as demais
regiões do município que contam com atividades agrícolas, assim que as respectivas Casas da
Agricultura estiverem formatadas. Cada região terá um Protocolo e Check-list próprio, adaptado
às suas características. Tivelli aponta para a necessidade de um Termo de Cooperação, ou algo
semelhante, caso precisem da ajuda de SMA e SAA para a implantação desses novos Protocolos.
É levantada uma questão, em relação ao produtor Mauri, signatário do Protocolo de Boas
Práticas com a Prefeitura de São Paulo, que mudou-se para Embu-Guaçu. Optou-se por mantê-lo
como signatário, até o Protocolo de Embu-Guaçu estar pronto e ele assinar novo Termo de Adesão
naquele município.
Os doze Plano de Conversão avaliados na última reunião foram reapresentados, dos quais
quatro deverão ser apresentados novamente, com modificações: Edmundo dos Santos, Jacinta
Maria Simões, Ernesto Akio Oyama e Laudelino Vaz de Brito Oliveira. Oito foram aprovados,
sendo que todos os planos precisam de leves ajustes: Maria Irma Santiago Passos (Com selo –
Produtor III), Mônica Ferreira Caetano (Com selo – Produtor III), Ubirajara Galdino
Munichslofer (Proibido de usar o selo por uso de agrotóxicos), Osvaldo Iwao Ochi(Com selo –
Produtor IV), Celina Maria dos Santos Fontam (Com selo – Produtor IV), José Luis da Silva
(Com selo – Produtor IV), Wanderlei Amorim da Silva (Com selo – Produtor IV) e Maria José
Kunikawa (Com selo – Produtor V).
Ana Carolina se responsabiliza por ajustar e atualizar planilhas de controle de
documentação e assinatura dos termos e passar à Comissão, especialmente ao Robson, que será
responsável por sua atualização daqui pra frente, por parte da Prefeitura.
Nadiella se compromete a finalizar a ata da reunião de 12 de setembro de 2011.
A próxima reunião será 17 de novembro, das 09:30 às 13:30, na ABAST.
Sem mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião ás 15:30 horas.

São Paulo, 13 de outubro de 2011

_____________________
Ana Carolina Dalla Vecchia

