
 

A reunião da Comissão Executiva do Protocolo de Boas Práticas Agroambientais 

teve início às 10:00 horas da manhã do dia 23 de abril de 2013 na Casa da Agricultura 

Ecológica, com a participação dos representantes da Secretaria Estadual de Agricultura 

e Abastecimento: Escolástica Ramos de Freitas e Sebastião Wilson Tivelli; da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente: Taís Forte Garms; e Supervisão de Abastecimento da 

Prefeitura de São Paulo: Tiago Janela. Também estiveram presentes: Renato Nunes e 

Isabella Saraiva Pereira da Silva, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente; Aline Dias 

Ferreira de Jesus e Vanessa de Paula Morimoto, da Casa de Agricultura Ecológica; Jair 

Medeiro da Supervisão de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo e Débora Gomes 

Assis da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. 

 

A reunião iniciou-se com uma rodada de apresentações, uma vez que Jair e 

Débora estavam participando pela primeira vez.  

 
Posteriormente, foi feita a leitura e aprovação da memória da reunião de 

19/03/2013. 

 
Taís lembrou que a Prefeitura de São Paulo deverá indicar um representante em 

substituição a Beto Graziano. Tivelli ressaltou que talvez fosse necessária a renovação 

de todos os membros Comissão. Taís ficou de verificar, então, o tempo de vigência da 

comissão, a fim de comprovar se haveria tal necessidade. 

 
Tivelli lembrou sobre a questão das embalagens de agrotóxicos vazias e sobre os 

agrotóxicos vencidos em posse de proprietários rurais da região e ressaltou a 

importância de se pensar em uma estratégia para articular o recolhimento desses 

pelas empresas produtoras. 

 

Quanto ao Manual de Boas Práticas Agroambientais, houve consenso sobre a 

necessidade de serem agilizados os procedimentos para sua elaboração. Para isso, 

Escolástica comprometeu-se a salvar as figuras já feitas em um CD e entregar para 

Renato o quanto antes. Renato irá compila-las com o texto e apresentar para a 

coordenação da CBRN para aprovação, na medida em que tal aprovação é necessária 
para que a diagramação e impressão sejam feitas pela SMA.  

 

A pedido de Vanessa, Renato explicou sobre a interface do PDRS (Programa de 
Desenvolvimento Rural Sustentável) com o Projeto Guarapiranga Sustentável. Disse, 

ainda, que há um esforço da SMA para que os produtores que estão em conversão 

agroecológica pertencentes ao Protocolo de Boas Práticas Agroambientais possam 
utilizá-lo como instrumento regulador da atividade agrícola em área de manancial. 

 

Foram apresentados e analisados três planos de renovação: Maria José 

Kunikawa, Ernesto Akio Oyama e Benedicto Guilguer Helfestein, tendo sido 

aprovados com a necessidade de pequenos ajustes. Foram classificados 

respectivamente em produtor V, produtor IV e produtor I.  
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No caso de Benedicto Guilguer Helfestein, Renato lembrou que o produtor 

aderiu ao Protocolo devido a um TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação 

Ambiental) firmado com a SMA, demandado por um Auto de Infração Ambiental. 

Assim, lembrou que caso o produtor não esteja cumprindo as ações estabelecidas no 

Plano de Conversão, ele poderá sofrer novas sanções administrativas e até mesmo 

judiciais. Todos acordaram, então, sobre a necessidade de uma vistoria da Comissão na 
propriedade para que se possa informá-lo da sua situação. 

 

Foi apresentado, também, o plano de conversão de Nelson Pereira de Almeida 

Pati, tendo sido aprovado com a necessidade de pequenos ajustes, sendo classificado 

em produtor V.  

 

No período da tarde, foram vistoriadas as propriedades dos protocolados Jacinta 

Maria Simões e Wanderlei Amorim da Silva, que também fazem parte do “Projeto 

Vitrine de Flores Tropicais”. 

 
A próxima reunião da Comissão Executiva ficou agendada para o dia 29/05/2013, 

às 9h, na Supervisão Geral de Abastecimento da Prefeitura de São Paulo. Tiago ficou, 

ainda, de convidar a nova equipe da Prefeitura para participar dessa reunião, a fim de 
apresentar-lhes o projeto. 

 

 

 

Sem mais, 
                   

 

                                                                                               

        _____________________ 

São Paulo, 24 de abril de 2013                                                      Taís Forte Garms 


