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Senhor Presidente, 

Senhores(as) Vereadores(as): 

 
 

 

 

 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

 
Manifesta Congratulações ao Dr. Paulo 

Estevão Cruvinel membro oficial da 

Comissão Oficial do Brasil na COP 17.   

 
 

CONSIDERANDO que a Décima Sétima 

Conferência Mundial das Partes sobre Mudanças do Clima (COP 17) realizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) ocorreu em Durban na África do Sul no 
período de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO que o pesquisador Paulo 
Estevão Cruvinel da Embrapa Instrumentação, cidadão honorário de São Carlos, 

esteve presente como membro oficial da Comissão Oficial do Brasil liderada pelo 

Itamaraty e apresentou em companhia de Paulo Manoel Lenz César Protasio, que 
foi o Executivo da Rio 92 e é o atual Presidente da Empresa R3ZIS dedicada ao 

monitoramento de risco no ambiente  agrícola e florestal, o relatório intitulado 

Mudanças Climáticas, Economia Verde e Mercado de Carbono na agricultura para 

Países Tropicais (CLIMATE CHANGE, GREEN ECONOMY AND CARBON MARKET IN 
AGRICULTURE FOR TROPICAL COUNTRIES); 

 

CONSIDERANDO que tal relatório foi 
preparado com base principalmente nos resultados das reuniões anteriores 

(COP 15 e COP 16), bem como considerando as discussões promovidas em 

2011 não só pela Embrapa e R3ZIS, mas também pela Comissão de Meio 
Ambiente desta Câmara Municipal; 

 

CONSIDERANDO que o relatório apresentou  

um conjunto de recomendações para decisores políticos e pesquisadores 
científicos de países tropicais. Portanto, essas recomendações foram úteis para a 

COP 17 e serão de interesse para a Conferência Rio +20, onde como um dos 

frutos do trabalho realizado será desenvolvido um dia dedicado á agricultura e ao 
desenvolvimento rural em parceria com a FAO e o CGIAR; 

 

CONSIDERANDO que o relatório apresenta 

oportunidades para os tomadores de decisão para formular estratégias no 
mercado de carbono para o negócio agrícola, ou seja, com o objetivo de encontrar 

as oportunidades certas para contribuir tanto com a diminuição da temperatura 

média mundial e do desenvolvimento sustentável.  O documento destaca um 
conjunto de orientações estratégicas sobre questões relacionadas à mudança 

climática global, particularmente as iniciativas que envolvem o mercado de 
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carbono e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), bem como oportunidades 

para a agricultura e a economia verde; 
 

CONSIDERANDO que nos setores agrícola e 

florestal, que envolvem atividades dependentes de fatores climáticos, os impactos 

devido às mudanças no clima podem afetar a produtividade das culturas e gestão, 
bem como social, papéis econômicos e políticos. A adaptação dos sistemas 

agrícolas e florestais à mudança do clima pode ser bastante variável e crucial para 

saber como previsão de possíveis alterações na produtividade, que pode ser 
causado pelos efeitos combinados de altas concentrações de gás carbônico (CO2), 

variação de temperatura e precipitação; 

 
CONSIDERANDO que neste contexto, o 

conjunto das proposições contidas no documento foi definido com base no estado 

da arte na ciência e na monitorização de aspectos da realidade que envolve a 

geração de conhecimento para o negócio em carbono, o potencial interesse dos 
agricultores, referindo-se a um nível de ações em que o Estado deve incentivar 

não só a conservação ambiental, mas também o desenvolvimento sustentável, 

bem como renda e justiça social; 
 

CONSIDERANDO que como presidente da 

Comissão de Meio Ambiente desta Casa, não poderia deixar de congratular com o 
Dr. Paulo Estevão Cruvinel por mais esta espetacular feitura, que muito 

engrandece nossa cidade mostrando que São Carlos também está empenhada na 

busca de um meio ambiente equilibrado, É QUE: 

 
SUBMETO ao plenário desta Egrégia Câmara 

Municipal a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao pesquisador da 

Embrapa Instrumentação Dr. Paulo Estevão Cruvinel, a qual, depois de 
cumpridas as formalidades regimentais, peço que seja encaminhada cópia ao 

congratulado bem como ao Sr. Paulo Manoel Lenz César Protasio o qual 

também congratulo com igual prestígio, externando minhas sinceras felicitações e 

desejo de muito sucesso. 
 

 

São Carlos, 16 de janeiro de 2012. 
 

 

 
 

 

ROBERTO MORI RODA 
Vereador – PV 

 
  
  
  

 

 

 

 


