
ATA DA 268º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 10 de Abril de 2018. Das 14:00 às 16:00h. 2 

LOCAL:  SEMA. Av. Dr. Paulo de Moraes, 2113 - Paulista, Piracicaba - SP,  3 

PRESENTES: Evelise Moncaio Moda (SEMA); Bruna Trevisan (SEMA), Waldemar Gimenez(SEMA), Carlos D. Spolidoro (SEMA), 4 

Aparecisa Donizeti de Feiroa (camara dos vereadores), Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI), Antonio Castelo (SEMA), Tania Regina 5 

Lopes (camara dos vereadores), Sabrina Talitha Bakker (CATI), Erreinaldo Donizetti Borlazzo (ESALQ), Edmilson Jose Ambrosano 6 

(APTA), Thiago Canelo Franceschini (IBGE), Pedro Plizel (COPIMAYS), Felipe Cerignoni (Imaflora), Dorça Helena LEzier (EDA 7 

pIracicaba) 8 

1)Leitura e aprovação da Ata anterior; A Ata da reunião anterior foi lida e aprovada por todos os presentes. 2) Homologação 9 

das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) do produtor: Sabrina explana que como o predio da CATI sofreu um incêndio na 10 

presente semana e se encontra interditado, não foi possível trazer os dossiês das DAPs e também não foi possível realizar a 11 

reunião na CATI, ficando assim, esta pauta para a próxima reunião.3) Planejamento de trabalho para a revisão do Plano de 12 

Desenvolvimento Rural de Piracicaba – que servirá para subsidiar o Plano Diretor Municipal nos itens relacionados a área 13 

rural; Foi iniciado o debate relacionado a atualização do Plano de desenvolvimento rural sustentável e sua importância para 14 

subsidiar o plano diretor municipal, foi debatido a forma com que iremos trabalhar para atualizar o plano e foi definido que 15 

seriam divididos em grupos temáticos para que estes possam rever  e reescrever o plano, assim foram definidos 5 eixos 16 

temáticos: Tema Infraestrutura rural, compreendido em levantamento das estradas, escolas, postos de saúde, questão de 17 

segurança e e coleta de lixo e esgoto da área rural de piracicaba. Composto pelos integrantes Evelise, Tiago e Edmilson. Tema 18 

Ambiental, para tratar da questão dos recursos hídricos, uso do solo, vegetação e conservação geral da área rural de piracicaba. 19 

Tema fundiário, para tratar principalmente dos loteamentos irregulares e perímetro urbano, com os integrantes Donizete, 20 

Felipe, Silvia  e Erreinaldo. Tema de produção animal para rever os principais problemas, soluções e propostas para a cadeia de 21 

produção animal no município, composto pelos integrantes Dorça, Renata e Pedro Plizel. Tema de produção Vegetal para rever, 22 

diagnosticar, problemas, soluções e propostas para a produção vegetal, composto pelos integrantes: Sabrina, Pedro e Penatti. 23 

Dorça enfatiza a questão da sanidade animal no município, que é grave, principalmente em relação a raiva, onde a vacina não é 24 

obrigatória porem muito necessária devido a infestação regional, pede ajuda na divulgação das mudanças no sistema de 25 

vacinação de aftosa e para que os proprietários peçam o diagnostico oficial da doença quando presenciarem mortes de animais. 26 

Edmilson sugere que a próxima reunião seja na APTA  e informa que haverá uma feira do pequeno produtor na APTA durante os 27 

meses de abril de 2019 e diz que gostaria de promover um encontro de conselheiros de desenvolvimento rural. Evelise informa 28 

que serão feitas campanhas na zona rural para levantamento do programa seg rural. E Tânia informa que o dia do agricultor e 29 

trabalhador rural acontecerá nos dias 25 ou 28 de julho e que gostaria que o COMDER indicasse os produtores homenageados 30 

como de costume, foi deliberado que na próxima reunião os conselheiros trariam as indicações dos homenageados para serem 31 

eleitos sendo 3 categorias, agricultor, agricultora e instituição. 32 

4)A reunião foi dada por encerrada. E eu, Sabrina Bakker, escrevi a presente Ata.  33 
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