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MEMBROS PRESENTES 
 

Entidade Representante 

ASSEMAE 

Amanda Alves Lima 
(S) 
Julio Cesar 
Nascimento (S) 

Associação Vale 
Verde 

João Primo Baraldi 
(S) 

CATI 
Denis Herisson da 
Silva (T) 

CETESB Mauricio Magossi (T) 

COOP. HOLAMBRA Fernando Ruiter (T) 

IAC 
Isabella Clerici de 
Maria (T) 

PREF. DE ATIBAIA 
Marcos Roberto 
Albertini (T) 

PREF. DE ITATIBA 
Ricardo Pires 
Staningher (T) 

PREF. DE JARINU 
José Lélio de Moura 
(T) 

PREF. DE LIMEIRA 
Meire Menezes 
Bassan (S) 

PREF. DE NOVA 
ODESSA 

Denis Herisson da 
Silva (P) 

SAA 
Denis Herisson da 
Silva (T) 

SANASA 

Amanda Alves Lima 
(S) 
Julio Cesar 
Nascimento (S) 

SR de Campinas 
João Primo Baraldi 
(P) 

SR de Indaiatuba Wilson Tomaseto (S) 

SR de Itu 
João Primo Baraldi 
(P) 

SR de Jundiaí 
João Primo Baraldi 
(P) 

SR de Limeira 
Nilton Piccin (T) 
Pedro Geraldo 
Zanarelli (S) 

SR de Monte Mor 
João Primo Baraldi 
(P) 

SR de Rio Claro
  

João Primo Baraldi 
(S) 

SR de Salto  
João Primo Baraldi 
(S) 

TERCEIRA VIA 
Nelson Luiz Neves 
Barbosa (T) 

SR de Piracaia 
Manoel Arhur 
Boaventura 
Mendonça  

 

DEMAIS PRESENTES 

Manoel Arhur 
Boaventura 
Mendonça 

SR de Piracaia 

Osvaldo José 
Mazieiro 

Associação 
Produtores de 
Morango 

Gabriela A ribeiro Pref. de Limeira 

Simone Tenório IPE 

Letícia Duarte de 
Freitas 

IPE 

Alexandre Uezu IPE 

Rafael Chiodi UFLA  

(P) Procuração (T) Titular  (S) Suplente 

 

Pauta: A convocação da reunião e a 
pauta foram enviadas aos membros 
por meio de mensagem eletrônica no 
dia 20 de setembro de 2018. Abertura 
da 129º Reunião Ordinária: O 
coordenador da CT-Rural, Sr. João 
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Baraldi abriu a reunião, agradeceu a 
presença de todos solicitou a todos 
que se apresentassem e concedeu a 
palavra para o Sr. Marcos Roberto 
Albertini, que agradeceu a Associação 
Produtores de Morango de Atibaia e 
Região  na  figura do Sr. Osvaldo José 
Mazieiro e desejou uma ótima 
reunião. João Baraldi agradeceu 
Marcos Albertini ressaltando seus  
esforços nos processos de isenção de 
cobrança do uso de água no meio 
rural, bem como à Câmara Técnica de 
Outorgas e Licenças. Albertini 
informou que o próximo passo é tratar 
sobre as nascentes intermitentes, pois 
o DAEE exige uma vazão mínima e o 
produtor não pode utilizar a água 
proveniente de seu barramento. Com 
a palavra Nilton Piccin (SR de Limeira) 
disse que a água reservada infiltra, 
abastecendo o lençol freático, que é 
muito melhor que deixar correr 
livremente. Na pauta seguinte, o 
coordenador solicitou ao secretário 
Denis Silva que tratasse a apreciação 
da ata anterior. Denis informou que na 
reunião anterior não foi possível 
apreciar a ata 127, mas a 
encaminhou, bem como a anterior 
(128) no dia 26/09. A seguir o 
coordenador passou para apreciação 
e as atas 127 e 128 foram aprovadas 
por unanimidade. Na pauta seguinte, 
João Baraldi indagou ao secretario 
Denis Silva, sobre o termo de 
compromisso do PIP (anexo Projeto 
referente à Política de Mananciais do 
PCJ) e sua sigilosidade. Denis 

informou que o produtor assina um 
termo que autoriza a entrada da 
Agência PCJ (e/ou sua contratada) 
em sua propriedade para coletar 
informações para elaboração dos 
PIPs (Projeto Integral de Propriedade) 
e que estas informações são sigilosas 
e não tem caráter fiscalizatório. João 
Baraldi informou que recebeu um 
ofício da CBRN (Secretaria de Meio 
Ambiente) solicitando os PIPs de 
Analândia e disse que o GT 
Mananciais deve discutir e emitir um 
parecer sobre esta solicitação. João 
Baraldi ressaltou que o termo 
assinado pelo proprietário deve ser 
respeitado. Com a palavra Denis 
informou que é necessário verificar 
junto à CBRN qual a intenção deles, 
pois se é para realizar uma doação de 
mudas, ou colaborar na recomposição 
de matas, por exemplo, é 
interessante, mas ainda assim fere o 
contrato assinado com o produtor. 
Meire Bassan (Prefeitura de Limeira)  
disse que quando produtor procura o 
poder público e adere a um projeto de 
recomposição ambiental, e ao invés 
de uma ajuda, recebe uma multa ou 
advertência, ele e tantos outros 
produtores perderão a confiança na 
extensão rural e todo projeto desta 
natureza não terá mais adesões. 
Meire ainda propôs que se o intuito é 
fornecer mudas, basta quantificar e 
encaminhar, não há necessidade de 
enviar o PIP. João Baradi solicitou a 
presença e a participação ativa dos 
membros na próxima reunião do GT 
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Mananciais para defender os termos 
que foram assinados junto aos 
produtores. Na pauta seguinte, o 
Coordenador informou que realizou 
uma reunião na CATI Piracicaba para 
compilar as contribuições no Caderno 
Temático da Revisão do Plano de 
Bacias junto à Profill/Rhama. João 
informou que as contribuições 
individuais das Câmaras Rural e RN 
não chegaram à contratada, e 
posteriormente falaram que  as 
contribuições seriam por Câmara. 
Enfim, as contribuições foram 
juntadas e encaminhadas  mesmo 
com  os problemas de comunicação 
observados.  Também foi realizado 
uma reunião com o IICA (Instituto 
Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura), que tem experiência em 
levar tecnologia estrangeira para o 
produtor rural no semi-árido 
nordestino, com valores mais baixos, 
e João defendeu o abatimento de 
impostos para implantação de 
tecnologias de irrigação e geração de 
energia. João informou que na 10ª  
reunião de áreas protegidas (IZ) foi 
tratado o papel da prefeitura na 
implantação de corredores ecológicos. 
Na reunião CT-PB do último dia 24 foi 
tratado o realinhamento dos cadernos 
temáticos, mas as contribuições 
individuais da CT Rural foram 
encaminhadas, mas não foram 
suficientemente considerados. João 
Baraldi ainda acha que o setor rural 
ainda é pouco ouvido pela CT-PB. A 
seguir foi realizada a apresentação 

Parecer consolidado das contribuições 
para Caderno Temático – CRF - para 
o Plano de Bacias, encaminhado ao 
GT-MANANCIAIS pelo Engº Agrº Dr. 
Denis Silva (CATI). Denis informou 
que o documento apresentado já foi 
encaminhado aos membros na 
ocasião do envio da convocação e 
pauta. Uma série de ajustes foram 
sugeridas, de simples correções de 
citações de normas desatualizadas, 
passando pela garantia de acesso 
tecnologia que preserva os recursos 
hídricos (irrigação, IntegraSP, PSA), 
até a mais importante: garantir a 
participação do setor rural na 
elaboração de minutas e propostas de 
legislação para que haja razoabilidade 
e possibilidade de seu cumprimento 
pelos produtores. Nada mais foi 
tratado e o coordenador agradeceu a 
presença de todos e encerrou a 
reunião. Eu Denis Herisson da Silva, 
digitei a presente ata, que será 
encaminhada aos membros e 
submetida à apreciação na próxima 
reunião. 

 
Atibaia , 29 de setembro de 2018. 

 
 

João Primo Baraldi  
Coordenador da CT-Rural 

 
Nilton Piccin 

Coordenador-adjunto da CT-Rural 
 

Denis Herisson da Silva 
Secretário da CT-Rural 


