
 
A reunião da Comissão Executiva do Protocolo de Boas Práticas Agroambientais teve 

início às 09:00 horas da manhã do dia 07 de fevereiro de 2013 na Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, com a participação do representante da Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento: Sebastião Wilson Tivelli;  da Secretaria Estadual do Meio Ambiente: Araci 
Kamyama e Taís Forte Garms; e da Prefeitura do Município de São Paulo: Tiago Almeida 
Janela. Também estiveram presentes: Vanessa de Paula Morimoto, Robson M. Lemos, todos da 
Casa de Agricultura Ecológica; e Renato Nunes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

A reunião iniciou-se com a leitura e aprovação da memória da reunião de 11/12/2012. 
Foi solicitada a reapresentação para análise dos planos de renovação apresentados e não 

aprovados em 01/10/2012 de Zundi Murakami, Benedicto G. Helfestein, Valeria M. 
Macoratti  e José Geraldo B. Santiago. No entanto, eles não foram reapresentados, ficando 
acertado que seriam na próxima reunião. 

Ficou acordado também que os planos aprovados com correções na reunião de 
13/11/2012 de Mara Adriana Coradello, Antonio Rodrigues Sodré e Massue M. 
Shirazawa seriam entregues diretamente para a SMA antes da data da próxima reunião. 

Foi apresentada a lista de produtores protocolados com planos vencidos e decidiu-se 
que a Prefeitura iria realizar o quanto antes o plano de renovação junto a cada um.  

Tiago questionou sobre a possibilidade participação de um interessado que tem sua 
propriedade localizada fora do município de São Paulo. Informou-se que esta questão já havia 
sido discutida em reunião anterior e que o referido produtor não poderia assinar o protocolo. 
Caso o produtor solicitasse uma resposta formal, ele deveria fazer tal questionamento 
endereçado a Comissão também formalmente. Foi citada a importância de se estender 
futuramente o projeto para toda a Bacia do Alto Tietê. 

Robson levantou a demanda de capacitação quanto ao novo Código Florestal para os 
técnicos da Prefeitura de São Paulo e da SAA. Araci falou da dificuldade de se falar sobre o 
Código Florestal no atual momento de transição, mas Renato afirmou que no meio do ano já 
será possível. 

Tivelli falou sobre o Poupatempo Rural a ser lançado pela SAA e disse que buscaria 
maiores informações. 

Foram apresentados e analisados dois planos de conversão: Ismael Fidêncio e Nelson 
Shmidt, aprovados com a necessidade de pequenos ajustes.  Foram classificados 
respectivamente em produtor IV e produtor não permitido a usar o selo devido à utilização de 
agrotóxicos. 

Quanto ao Manual de Boas Práticas Agroambientais, houve consenso de não fazer um 
geral para a Bacia do Alto Tietê, pois isso atrasaria o processo, e Renato ficou de ver a possibilidade 
de impressão de 1000 exemplares pela SMA. 

Foi agendada a próxima reunião da Comissão Executiva em 19/03/2013, às 9h, na sede 
da SMA. 

 
Sem mais, 

                   
 
                                                                                            _____________________ 
São Paulo, 07 de fevereiro de 2013                                   Taís Forte Garms 
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