
ATA DA 258º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 11 de Abril de 2017. Das 14:00 às 16:00h. 2 

LOCAL:  CATI. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  3 

PRESENTES: Raquel Caruso Sachs (APTA), Jose Lavres Jr (CENA), Matheus Ferreira Moraes Batista 4 
(ESLAQ), Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI), Erreinaldo Donizeti (ESALQ), Jacob Alcides Bortoletto 5 
(sind. T. rurais ), Thiago Canello Franceschini (IBGE), Pedro Ildeberto Polizel (Copimays), Sabrina T. 6 
Bakker (CATI), Renata Liva (SEMA), Marcela Matavelli (ESALQ), Henrique Bellinaso (CATI) e Silvia 7 
Morales (Camara dos vereadores). 8 

Pautas: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior; A ata da reunião de Março foi lida e aprovada por todos 9 

os participantes. 2) Eleição da Nova diretoria do COMDER: Pedro Ildeberto Polizel se candidatou como 10 

presidente, Marcela Matavelli se candidatou como vice presidente e Sabrina Bakker como secretariá; 11 

não havendo mais chapas inscritas todos os conselheiros elegeram por unanimidade a chapa 12 

apresentada para o biênio de 2017/2018. 3) Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho, Plano de 13 

utilização e planilha de uso para aquisição de Implementos para patrulha Agrícola Municipal: Renata 14 

da SEMA, informou que há uma emenda parlamentar de um deputado para que a SEMA adquira 15 

implementos rurais para a patrulha rural de Piracicaba no valor total de R$195.000,00. O valor será 16 

utilizado para aquisição de implementos como arado, subsolador, pulverizador, etc..  que irão atender 17 

produtores rurais do município através da patrulha rural já estabelecida em piracicaba e já muito 18 

utilizada pelos produtores. A SEMA enviará bimestralmente uma planilha de uso dos equipamentos para 19 

avaliação do COMDER. Os conselheiros questionaram a respeito da manutenção dos equipamentos e 20 

sugeriram que as taxas recolhidas pela SEMA para uso dos equipamentos sejam repassadas diretamente 21 

para a SEMA como um fundo de manutenção destes equipamentos.  O comder foi favorável ao plano de 22 

trabalho e utilização para aquisição dos implementos apresentados pela SEMA.  4) Atualização sobre o 23 

SIM de Piracicaba (Sistema de Inspeção Municipal): Renata informou que o primeiro SIM de Piracicaba 24 

foi concedido ao supermercado DELTA de Piracicaba, que promove o processamento de carnes para 25 

venda no varejo, Renata explana que o SIM esta oficialmente funcionando e que aguarda a adesão de 26 

produtores do município, que agora podem se regularizar para venda dentro do próprio município. 27 

Lembra que os próprios consumidores devem exigir o SIM na hora de adquirir os queijos e produtos do 28 

varejão e que a responsabilidade por fiscalizar a origem dos queijos no varejão municipal é a vigilância 29 

sanitária municipal. 5) Demais assuntos: Sabrina informou que a ONG “iniciativa verde” entrou em 30 

contato para busca de áreas para reflorestamento no município de Piracicaba de forma gratuita para os 31 

produtores. Assim quem puder entrar em contato com produtores interessados para que estes entrem 32 

em contato com a ONG, poderá faze-lo e ajudar a reflorestar o município. Sabrina lembra que foi 33 

definido pelo municio duas bacias prioritárias para conservação de água que são o “Congonhas” e o 34 

“Marins”, portanto, se houver reflorestamento que seja, preferencialmente nestas duas bacias 35 

prioritárias. Sabrina enviará o contato da ONG com informações detalhadas por e-mail para os 36 

conselheiros. Silvia Morales, assessora da vereadora Nanci, informou que a câmara montou um Grupo 37 

de Trabalho da área rural que pretende trabalhar alguns temas importantes sendo um deles a 38 



regularização fundiária do município e que conta com a participação do COMDER neste tema. Tendo 39 

mais nada a tratar, a sessão foi dada por encerrada, e eu, Sabrina Bakker, escrevi a presente ATA. 40 

 41 

Raquel Caruso Sachs (APTA),  42 

Jose Lavres Jr (CENA),  43 

Matheus Ferreira Moraes Batista (ESLAQ),  44 

Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI),  45 

Erreinaldo Donizeti (ESALQ),  46 

Jacob Alcides Bortoletto (sind. T. rurais ), 47 

 Thiago Canello Franceschini (IBGE),  48 

Pedro Ildeberto Polizel (Copimays),  49 

Sabrina T. Bakker (CATI), 50 

 Renata Liva (SEMA),  51 

Marcela Matavelli (ESALQ),  52 

Henrique Bellinaso (CATI)  53 

Silvia Morales (Camara dos vereadores). 54 


