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Membros presentes CT Rural 
Entidade Representante 

AFOCAPI Ricardo Dias Pacheco (S) 

ASSEMAE Gladis Meiry Matteo (T) 

Associação Vale 
Verde 

João Primo Baraldi (S) 

CATI Denis Herisson da Silva (S) 
CETESB Mauricio Magossi (T) 

Cooperativas de 
Holambra 

Fernando Ruiter (T) 
Petrus Bartholomeus Weel 
(S) 

COPLACANA  Ricardo Dias Pacheco (S) 
Geoblue Leandro da Silva (T) 
IAC Isabella Clerici de Maria (T) 
P.M. de 
Campinas 

Geraldo Ribeiro de Andrade 
Neto (T) 

P.M. Cosmopolis Elano Marçal Torquato (T) 

P.M. de Itatiba 
Ricardo Pires Staningher (T) 
Monica Del Nero (S) 

P.M. de 
Jaguariuna 

Aline Granghelli Catão (S) 

P.M. de Jarinu  José Lelio de Moura (T) 
P.M. de Limeira Meire Menezes Bassan (S) 
P.M. de Rio Claro Miguel Madalena Milinski (T) 

SAA Denis Herisson da Silva (S) 

SANASA Gladis Meiry Matteo (T) 
SR de Campinas João Primo Baraldi (S) 
SR de Indaiatuba Wilson Tomaseto (S) 

SR de Itu 
Alexandra Mara Vetroni 
Martins (T) 

SR de Jundiai João Primo Baraldi (P) 
SR de Limeira Nilton Piccin (T) 
SR de Piracaia Jenifer Bruno Ramos (S) 
SR de Piracicaba Ricardo Dias Pacheco (T) 
SR de Rio Claro  João Primo Baraldi (T) 
SR de Salto João Primo Baraldi (S) 

TERCEIRA VIA 
Nelson Luiz Neves Barbosa 
(T) 

UNESP/IGCE Gilda Carneiro Ferreira (T) 
T-titular; S-suplente; P-procuração 
 

Demais presentes 
Entidade Representante 

SANASA Taciana B.B. Santos 

CONAM Rodrigo Ducatti 

AGENCIA PCJ Leonardo Baumgratz 

PM DE JUNDIAI Ana Maria M.R.P. Pires 

SR DE LIMEIRA Rosangela Felipe Piccin 

AGENCIA PCJ Eduardo Cuoco Leo 

(T)- TITULAR    (S)-SUPLENTE  (P) - PROCURAÇÃO 
 

Pauta: A pauta e a convocação da reunião 
foram enviadas aos presentes por meio de 
mensagem eletrônica no dia 6 de junho de 
2018. 2. Abertura da 1° Reunião Conjunta 
CT Rural e CT RN  e 126ª Reunião 
Ordinária: A abertura da reunião foi realizada 
pelos Coordenadores João Primo Baraldi (CT-
Rural) e João Demarchi (CT-RN), que 
agradeceram a presença de todos e 
solicitaram a breve apresentação de todos.  A 
seguir a palavra foi concedida ao Sr. Eduardo 
Cuoco Leo que fez uma breve 
contextualização do processo de revisão do 
Plano das Bacias Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. Após enaltecer a importância das 
Câmaras Técnicas na elaboração do Plano de 
Bacias, informou que os trabalhos deverão ser 
concluídos até o final de 2018, com a 
produção de cinco cadernos temáticos 
(Garantia do Suprimento Hídrico; 
Recomposição Florestal e Conservação em 
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Meio Rural; Águas Subterrâneas; Educação 
Ambiental e Enquadramento dos Cursos 
Hídricos). Informou que os cadernos vão dar 
as diretrizes nessas cinco áreas e caberá aos 
membros das Câmaras Técnicas a discussão 
dos assuntos e a participação ativa para 
consolidação destes cadernos que 
subsidiarão a revisão do plano. A seguir a 
palavra foi concedida ao Sr. Rodrigo Balbueno 
Consorcio Profill Engenharia e Ambiente 
LTDA e Rhama Consultoria, empresa 
contratada pela Agência PCJ, que agradeceu 
a presença de todos e fez uma apresentação 
sobre a metodologia a ser utilizada para que 
as câmaras técnicas venham a colaborar no 
caderno temático. Segundo Rodrigo, serão 
aspectos condicionantes para estas 
contribuições: a) Usos da água na bacia e 
áreas críticas; b) Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA); c) Áreas de proteção de 
mananciais de interesse regional; d) 
Conservação e recuperação de nascentes, 
matas ciliares e áreas de recarga; e) CAR; f) 
Saneamento rural; g) Zoneamento 
hidroagrícola. Rodrigo informou ainda que 
serão realizadas consultas aos membros das 
2 câmaras técnicas aqui reunidas, bem como 
consulta aos municípios por meio de um 
formulário online, em que a Agência de Bacias 
PCJ já está estudando o formato. Assim será 
possível fazer a incorporação das 
contribuições ao caderno, através da 
atualização de informações consideradas no 
diagnóstico. Houve vários questionamentos no 
intuito de melhorar o conhecimento do gestor 
do Consórcio, João Baraldi propôs que os 
pequenos proprietários rurais (até 4 módulos 
fiscais) que aderirem aos projetos de proteção 
dos mananciais pudessem participar com a 
mão de obra para plantio de mudas e seu 
cultivo, construção de cercas, boas práticas 
de conservação do solo, e ao receber esses 

valores, sentir a responsabilidade do projeto 
de forma permanente. João informou que 
boas partes dessas intervenções em 
pequenas propriedades são mínimas e 
possíveis de realização com recursos próprios 
ao se sentirem engajados no projeto. João 
destacou a necessidade do envolvimento da 
CATI acompanhando os projetos e prestando 
assistência técnica para os produtores. Os 
coordenadores da CT RN (João Demarchi) e 
da CT RN (João Baraldi) encerraram a 1° 
Reunião Conjunta CT Rural e CT RN para dar 
prosseguimento a reunião ordinária da CT 
Rural: 126ª Reunião Ordinária da CT Rural: 
Com a palavra Denis Silva secretário informou 
que encaminhou a minuta da ata da reunião 
125 para todos os membros e não foi 
retornada nenhuma alteração. João Baraldi 
colocou em votação e não houve alteração, 
sendo a ata da 125ª reunião aprovada por 
unanimidade. A seguir Denis Silva (CATI) 
informou as alterações da Declaração de 
Conformidade Agropecuária conforme o 
decreto n° 63.296/2018 sendo permitida a 
atividade com esta declaração para 
bovinocultura de corte em confinamento com 
capacidade de criação menor ou igual a 5.000 
indivíduos, avicultura com capacidade de 
criação menor ou igual a 200.000 indivíduos e 
suinocultura com capacidade de criação 
menor ou igual a 500 matrizes, sendo que 
para obter esta declaração o produtor deve 
procurar a CATI. A seguir a Prof. Isabella 
Clerici De Maria (IAC) solicitou que a CT Rural 
encaminhasse a composição dos grupos de 
trabalho da câmara para uma futura reunião 
para elaboração do caderno temático. Denis 
se compromissou em reencaminhar a 
composição dos grupos. O secretário Denis 
informou que o Coordenador está propondo 
um workshop ou seminário para mostrar a 
“importância do campo para a cidade”, a 
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princípio a ser realizado no auditório da CATI 
em Campinas, cujo público alvo seria 
produtores rurais, profissionais ligados ao 
setor agropecuário, florestal, ambiental, 
prefeituras e público em geral. O objetivo do 
workshop proposto seria destacar que o 
produtor rural vem economizando água por 
meio da adoção de tecnologias sendo um 
“produtor de água” reconhecido pela ANA 
quando presta serviços ambientais 
(relacionado ao PSA).O coordenador 
ressaltou que ainda não há conhecimento  
científico suficiente da quantidade de água 
infiltrada na propriedade de tal forma que as 
boas práticas na agricultura tem um potencial 
enorme não apenas em relação a 
recomposição de matas,  mas também para 
reservação e produção de água. O  
coordenador afirmou que a sociedade não tem 
consciência sobre o trabalho árduo do 
produtor e as despesas da atividade rural 
sendo que 80% da produção de 
hortifrutigranjeiros é realizado pela agricultura 
familiar.Ao final da apresentação, o 
Coordenador, agradeceu a presença de todos 
e deu por encerrada a reunião às 12:30 e eu, 
Denis Herisson da Silva, digitei a presente ata 
que será encaminhada a todos para 
apreciação e aprovação na reunião seguinte. 

 
Campinas, 26 de abril de 2018 

 
 

João Primo Baraldi 
Coordenador da CT-RURAL 

 
Nilton Piccin 

Coordenador adjunto da CT-RURAL 
 

Denis Herisson da Silva 
Secretário 


