
Aconteceu, no dia 02 de Março, um encontro organizado pela a Associação Brasileira de 
Agricultura Biodinâmica (ABD) em parceria com a Akarui, Projeto Conexão Mata 
Atlântica e os municípios de São Luiz do Praitinga, Natividade da Serra, Redenção da Serra 
e Lagoinha para discutir a legislação e demanda para o Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M, 
voltado a produtos de origem animal. Na ocasião os secretários de agricultura, diretores da 
Vigilância Sanitária e veterinários dos municípios participantes puderam também entender a 
aplicação do Selo Arte, que permitirá que produtos  como queijos, embutidos, pescados e mel 
possampossam ser vendidos livremente em qualquer parte do território nacional, eliminando 
entraves burocráticos. Outra pauta do encontro foi a articulação entre as cidades para a 

efetivação de um "possível" consórcio para implantação do S.I.M.
As informações sobre os serviços de inspeção vigentes no país e o Selo Arte foram expostas 
pelo presidente do Sindicato Rural de Cruzeiro, Wander Bastos, e pelo presidente da 
Associação Paulista de Queijos Artesanais, Christopher Faraud.
Os representantes do poder público saíram deste encontro com o compromisso de dialogar 

com os prefeitos e realizar encontros com a comunidade para dialogar e avançar neste 
tema, que é muito importante para os pequenos agricultores.
EmEm São Luiz do Paraitinga as discuções já começaram na quinta feira, dia 12 de março, em 
audiência pública na Câmara Municipal.  Neste encontro a prefeitura apresentou uma 

proposta de LEI MUNICIPAL, que foi votada e aprovada no dia 17, para revogar a lei 
existente, que já não condiz com as necessidades atuais e informou que a Casa da Agricultura 

irá assumir a frente do diálogo com agricultores e demais interessado, para elaborar o 
decreto de regulamentação do S.I.M., num prazo de 60 dias. Na audiência a prefeita de São 
Luiz do Paraitinga, Ana Lúcia Billard, se comprometeu em contratar um veterinário e 
disponibilizardisponibilizar estrutura necessária para a implementação da inspeção, ação que será paralela 
à criação do consórcio com os municípios vizinhos.

São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, 
Redenção da Serra e Lagoinha discutem criação de consórcio 
para implantação de Serviço de Inspeção Municipal-SIM


