DOCUMENTO 2: SEGUNDA CARTA COMPROMISSO DE SÃO PAULO EM PROL DA
AGRICULTURA ORGÂNICA

Referência: A SEGUNDA CARTA COMPROMISSO DE SÃO PAULO EM PROL DA
AGRICULTURA ORGÂNICA, decorre da MESA REDONDA: QUE AGRICULTURA
QUEREMOS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO?”, promovida pelo Vereador Natalini e
Associação de Agricultura Orgânica, ocorrida no Auditório Prestes Maia da Câmara
Municipal de São Paulo, na cidade de São Paulo, no dia 2 de março de 2012. A carta
resume os compromissos assumidos e as reivindicações dos presentes em prol do
desenvolvimento da agricultura orgânica no Município de São Paulo.

DESTAQUES DA CARTA COMPROMISSO
- Apoio da SVMA- Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, para
a abertura de todos os Parques Municipais para realização de feira de produtos orgânicos e de
agricultura limpa e de coleta seletiva para reciclagem.
- Necessidade de se buscar um interlocutor para o setor da agricultura orgânica em cada órgão
afim no nível municipal, estadual e federal
- Apoio do Vereador Natalini para encaminhar todos os pleitos do Movimento de Orgânicos, da
Cooperapas (Parelheiros) e da APOSM (São Mateus) e demais produtores de orgânicos
organizados do município de São Paulo, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais.
- Consenso entre os presentes da necessidade de se pleitear aumento do orçamento para
estimular a agricultura orgânica no município de São Paulo e apoio a iniciativas propostas
como: Edital permanente do FEMA para atender as demandas do setor, projeto de lei proposto
pelo Vereador Natalini que prevê a compra de 30% de alimentos orgânicos para a alimentação
escolar e projeto de decreto proposto pelo Supervisor de Abastecimento que prevê
reorganização do Abastecimento e, entre outras ações, um aumento de recursos e mais
estrutura para ATER permanente para o município.
-Dar continuidade à mobilização da rede formada a partir dos participantes do Seminário de
2011 e a Mesa Redonda de 2012, com a criação de uma Comissão Intersetorial.
- Dar continuidade à realização anual de seminários e mesas redondas sobre o Tema da
Agricultura Orgânica na Câmara de Vereadores para buscar apoios e difundir o tema.

São Paulo, 2 de março de 2012

