1

ATA DA 218º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA

2

DATA: 14 de Maio de 2013. Das 13:30 às 16:00h.

3

LOCAL: EDA. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.

4

PRESENTES: Evelise Moncaio Moda (SEMA), Helder Louvandini (CENA), Fernando Sturion Codo (COPLAC),

5

Thiago Canello Franceschini (IBGE), Bruno Grisotto Vello (Imaflora), Hugo José Tozze Junior (CDA), Francisco

6

Sabino (ACOPI), Valmir José Santana (IPPLAP), Lavro Penati (IPPLAP), Ramon U. M. Santos (Centro Rural de

7

Tanquinho), Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), Horst Bremer Neto (ESALQ), Cristiane Fernanda de C.

8

Moura (camara de vereadores), Pedro Eugenio Adamo (CEAGESP), Ana Clara Stenico (Sta Olimpia), Aparecida

9

de Lourdes Pino (sind Agricultura Familiar), Valdir Antonio Formaggio (sindicato rural piracicaba), Jose

10

Aparecido Longatto (Vereador), Tania Regina Lopes (Camara), Renata Liva (SEMA), José Dini (produtor), Luiz

11

Carlos Moretti (AFOCAPI), Sabrina T. Bakker

12

Convidadas: Delegado Dr. Luiz Henrique Zago (Polícia Civil), Tenente Daniel Munhoz (polícia Militar) ,

13

Capitão Anderson Cezar Navarrete (policia Militar), Capitão Paulo Roberto Borges (polícia Militar), Inspetor

14

Adalton (Guarda Municipal) e Inspetor Milani (Guarda Municipal).

15

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: Após leitura, a ata da reunião extraordinária de abril foi

16

aprovada por todos os conselheiros. 2)Orientações relativas ao debate sobre segurança rural: Evelise

17

orientou para que todos os conselheiros escutassem as apresentações das autoridades presentes e que

18

fossem anotadas as duvidas para serem feitas no término das apresentações durante mesa redonda. 3)

19

Formação do grupo gestor do “DIA DO AGRICULTOR”: Devido a falta de tempo existente para a organização

20

do dia do Agricultor de 2013, foi proposto um grupo gestor do dia do Agricultor para tratar do assunto com

21

mais velocidade, todos os conselheiros foram convidados e o grupo foi formado com os seguintes

22

integrantes: Fernando, Pedro, Sabrina, Evelise, Horst e Tania, ficando responsáveis pela organização geral do

23

dia do Agricultor. 4) Propositura e eleição das categorias restantes para o Dia do Agricultor: Para a

24

categoria “Instituição”, a Associação de tanquinho indicou a instituição CENA, como única indicada, foi eleita

25

pelo comder para ser homenageada. Para a categoria “empresa” , a coplacana indicou a Case, a Esalq

26

indicou a BUG, a SEMA indicou o IBS, a Afocapi indicou a Raizen, após votação a BUG foi escolhida pela

27

maioria simples para ser homenageada. Para a categoria “médio- grande produtor”, a coplacana indicou

28

Sergio Santin e a SEMA indicou Julio Sierra, após votação foi eleito com maioria simples o produtor Sergio

29

Santin. 5) Apresentação sobre o tema “SEGURAÇA RURAL: O tenente Daniel Munhoz foi convidado a dar

30

uma breve apresentação da atuação da PM no município onde demonstrou a estatística de criminalidade e

31

ocorrências nos últimos anos e disse que o crime se afasta da área urbana e se refugia na área rural.

32

Explanou que o município é dividido em 3 partes e cada divisão possui uma viatura com suspensão que

33

atende as ocorrências na zona rural. Explanou que as viaturas trabalham conforma notificação e estatística e

(CATI), Sergio Rocha Lima Diehl (CATI). Autoridades

34

que talvez a zona rural sofra de subnotificação. O delegado Luiz Henrique Zago foi convidado a palestrar e

35

explanou sobre a atuação da polícia civil, de caráter investigativo no município. O inspetor Adalton da

36

guarda municipal explanou que a guarda municipal auxilia as demais forças e que possuem 3 viaturas para a

37

área rural.6) Mesa redonda: Após a apresentação das autoridades foi iniciado os questionamentos ,

38

Fernando expõe a preocupação da área rural como refugio de traficantes e criminosos e questionou se é

39

viável a construção de bases da policia em bairros rurais.O tenente Munhoz explica que a construção de

40

bases fixas é muito onerosa e que não seria muito eficiente pois para locais onde a população é fixa é

41

interessante usar base móvel (viaturas), onde a população é móvel (como nos centros das cidades) é

42

interessante ter base fixa. O tenente completa que a PM participa ativamente do CONSEG (conselho de

43

segurança ) e que este órgão tem poder de alterar a estrutura da PM se for necessário. Sabrina questiona

44

sobre o que a policia acha que deveria ser feito para melhorar a segurança na zona rural, o tenente Munhoz

45

responde que em primeiro lugar é necessário que os moradores da área rural invistam em segurança

46

primaria (como cercas, muros e cachorros) pois a população rural coloca a segurança nas mãos da polícia

47

que é incapaz de zelar por toda a área rural, além disso é necessário que se façam as notificações de furto

48

pois a polícia trabalho com estatística. Pedro pergunta se as notificações (boletim de ocorrência) podem ser

49

feitos em locais outros que não a delegacia, tenente Munhoz explica que para certos tipos de ocorrência o

50

boletim pode ser feito através da internet. Lisandro questiona sobre o “Plano municipal de segurança” que

51

foi instituído por LEI perguntando se ele já existe ou se esta sendo preparado por algum órgão de segurança.

52

A guarda civil explica que o plano ainda não foi iniciado, Lisandro pede que o COMDER seja consultado no

53

processo de elaboração deste plano municipal. Tania questiona sobre o medo dos produtores em fazer

54

denúncias em relação à criminalidade na área rural, Dr Zago responde que é muito frequente que pessoas

55

tenham informação e não às repassem para polícia, pois tem medo das consequências, explica também que

56

existe o telefone 181 que recebe denuncias anônimas e que funciona muito bem auxiliando na investigação

57

de diversos crimes. Sergio pede a palavra para falar do problema da fragilidade do código penal e que

58

deveríamos apoiar a mudança no código penal a PM informa que é realmente um problema, pois os

59

criminosos são soltos muito rapidamente e os mesmos são capturados diversas vezes no mesmo município .

60

Sabrina relata que no município de Botucatu foi feito um trabalho integrado entre CATI e PM para mapear as

61

fazendas, com georeferenciamento e placas de indicação facilitando e aumentando a velocidade de chegada

62

da polícia quando há alguma ocorrência, questiona se esse trabalho poderia ser replicado em piracicaba, A

63

PM informa que seria muito interessante fazer isso e que em Riberão preto também foi feito um trabalho

64

similar que gerou muito resultado. Ana clara questiona sobre a possibilidade de instalação de câmaras tipo

65

“big brother” em bairros rurais para melhorara a segurança, a PM informa que isso depende da liberação de

66

recurso e que isso só poderá ser feito com a aprovação no CONSEG e estudo prévio. Jose Dini fala que seria

67

necessário que o distrito de Artemis e Tanquinho, o qual possuem características já bem urbanas, sejam

68

considerados como áreas urbanas pelo município, pois na divisão dos recursos estes distritos ficam com toda

69

a verba da zona rural deixando as áreas que são realmente zonas rurais sem verbas para melhorias simples.

70

encaminhamentos: Definiu-se que o que deveria ser feito é um banco de dados conjunto entre CATI, PM ,

71

guarda municipal SEMA e COPLACANA para mapear as propriedades rurais. Que o Plano municipal de

72

segurança será feito sob consulta e participação do COMDER. Será preciso fazer uma campanha de

73

divulgação sobre dicas e métodos de segurança rural para produtores rurais. Que as datas das reuniões do

74

CONSEG sejam divulgadas no COMDER e no SITE do Portal dos Conselhos. Encerramento: Deu-se por

75

encerrada a sessão, e eu, Sabrina, redigi a presente ATA.

76
77

Fernando Sturion Codo (COPLAC),
Presidente do COMDER

78
79

Evelise Moncaio Moda (SEMA),

80

Helder Louvandini (CENA),

81

Thiago Canello Franceschini (IBGE),

82

Bruno Grisotto Vello (Imaflora),

83

Hugo José Tozze Junior (CDA),

84

Francisco Sabino (ACOPI),

85

Valmir José Santana (IPPLAP),

86

Lavro Penati (IPPLAP),

87

Ramon U. M. Santos (Centro Rural de Tanquinho),

88

Lisandro Inakake de Souza (Imaflora),

89

Horst Bremer Neto (ESALQ),

90

Cristiane Fernanda de C. Moura (camara de vereadores),

91

Pedro Eugenio Adamo (CEAGESP),

92

Ana Clara Stenico (Sta Olimpia),

93

Aparecida de Lourdes Pino (sind Agricultura Familiar),

94

Valdir Antonio Formaggio (sindicato rural piracicaba),

95

Jose Aparecido Longatto (Vereador),

96

Tania Regina Lopes (Camara),

97

Renata Liva (SEMA), José Dini (produtor),

98

Luiz Carlos Moretti (AFOCAPI),

99

Sabrina T. Bakker (CATI),

100

Sergio Rocha Lima Diehl (CATI).

