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

início às 09:00 horas da manhã do dia 19 de março de 2013 na Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, com a participação dos representantes da Secretaria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento: Escolástica Ramos de Freitas e Sebastião Wilson Tivelli; e da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente: Araci Kamiyama e Taís Forte Garms. Também estiveram 
presentes: Aline Dias Ferreira de Jesus, Vanessa de Paula Morimoto, da Casa de Agricultura 
Ecológica; e Renato Nunes, Isabella Saraiva Pereira da Silva e Amanda Melo, da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente.  

A reunião iniciou-se com a leitura e sugestões de complementações da memória da 
reunião de 07/02/2013. 

Tivelli relatou que conversou com o diretor do Poupatempo Rural a ser lançado pela 
SAA, que lhe explicou que esse se trata de um projeto piloto em três municípios: Avaré, 
Itapetininga e Itapeva, onde haverá bases móveis para prestação de serviços tradicionalmente 
prestados pela CATI, abrangendo um raio de 70 Km, e que, nesse momento, não haveria 
possibilidade em atender o município de São Paulo também. 

Quanto ao Manual de Boas Práticas Agroambientais, Escolástica mostrou as figuras 
desenhadas pela SAA e todos gostaram. Renato irá checar a disponibilidade orçamentária da 
SMA para a impressão de 1000 exemplares. Irá, ainda, verificar a possibilidade da Vera Severo 
elaborar a diagramação do material. Houve a sugestão de incluir no manual o tema Billings na 
introdução e no tópico “base legal”, uma vez que ele será distribuído no município de São Paulo, 
onde há muitos produtores residentes na região da Billings. Renato se comprometeu a elaborar o 
texto. 

Foram entregues os documentos referentes aos planos de conversão aprovados em 
13/11/2012 de Mara Adriana Coradello, Antonio Rodrigues Sodré e Massue M. 
Shirazawa (ainda falta termo de adesão e check-list com correções) e referentes aos planos 
de conversão aprovados em 07/02/2013 de Ismael Fidêncio e Nelson Shmidt. 

Foram apresentados e analisados três planos de renovação: Zundi Murakami, Valeria 
M. Marcoratti e José Luis da Silva, tendo sido aprovados com a necessidade de pequenos 
ajustes. Foram classificados respectivamente em produtor III, produtor VI e produtor V.  

A próxima reunião da Comissão Executiva ficou agendada para o dia 23/04/2013, às 9h, 
na sede da Casa da Agricultura Ecológica, em Parelheiros, sendo o período da tarde reservado 
para visitas a propriedade de produtores protocolados. 

 
Sem mais, 

                   
 
                                                                                            _____________________ 
São Paulo, 19 de março de 2013                                    Taís Forte Garms 
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