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

REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA – 18.06.2012
A reunião da Comissão Executiva do Protocolo de Boas Práticas Agroambientais teve
início às 10:00 horas da manhã do dia 18 de junho de 2012, com a participação do membros
que representam a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento-SAA, Sebastião Wilson
Tivelli e Escolástica Ramos de Freitas. Também estiveram presentes: Ana Carolina Dalla
Vecchia e Renato Nunes - SMA, Paulo Vinícius, Aline, Tiago Almeida Janela e Robson ABAST/CAE Parelheiros. Ana Carolina apresentou Renato Nunes, técnico da SMA que
começará a trabalhar no Projeto Guarapiranga Sustentável também.
Vinícius apresentou uma planilha atualizada de controle da documentação, explicando a
situação geral dos protocolos e planos de conversão e situações específicas de alguns
produtores: Jairo perdeu a chácara dele e passou a produzir com a irmã, Jacinta; dessa forma,
o termo e o plano de conversão dele devem ser cancelados e o dela, levemente alterado. Luane
desistiu, de forma que seus termo e plano devem ser cancelados; sua área será incorporada à
do Wanderlei, cujo plano precisará de alterações. Laudelino, cujo caso já havia sido discutido
em reuniões passadas (necessidade de alteração no plano de conversão aprovado, já que foi
constatado o uso de agrotóxicos) sairá do protocolo. Ficou definido que, para esses e demais
casos em que houver necessidade de alterar o Plano de Conversão, na oportunidade de sua
renovação, uma carta contendo as justificativas para as alterações indicadas deverá
acompanhar o novo plano e ser incluída no respectivo processo.
Vinícius se comprometeu a entregar os termos e planos de conversão assinados na
semana seguinte à reunião.
Ana Carolina informou sobre a existência de outra planilha, na qual é possível fazer o
controle das datas e prazos relativos a cada um dos produtores e se comprometeu a enviá-la
para os técnicos da CAE.
Foi apresentado e analisado o plano de conversão do Paulo Feliciano, que foi aprovado
com necessidade de pequenos ajustes. O produtor, classificado como Produtor I, não receberá
o selo.
Com as mudanças ocorridas nas equipes da SMA e da ABAST, foi identificada a
necessidade de atualizar os membros da Comissão Executiva do Protocolo e definir quem irá
assinar os certificados definitivos, após reavaliação dos planos de conversão aprovados com
selo.
Vinícius informou que havia marcado visita técnica em duas propriedades: a do Sr.
Wanderlei e a do Sr. Ernesto. Tivelli apresentou, como sugestão, que as próximas visitas
técnicas fossem definidas aleatoriamente durante as reuniões, para que o acompanhamento
das ações do protocolo sejam mais significativas.

São Paulo, 18 de junho de 2012

_____________________
Ana Carolina Dalla Vecchia

