
ATA DA 263º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 10 de Outubro de 2017. Das 14:00 às 16:00h. 2 

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

PRESENTES: Pedro I. Polizel (COPIMAYS), Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI), Jacob Alcides Bortoletto (Sind. 4 

Traba.Rurais), Thiago Canello Franceschini (IBGE), Edmilson Jose Ambrosano (APTA/SAA), Antonio Pedro Rodrigues 5 

(SEMDES), Dorça Helena Dezier (EDA), Felipe Jose Cerignoni (Imaflora), Evelise Moda (SEMA), Silvia Maria Morales 6 

(Camara de piracicaba), Sabrina Bakker (CATI), Dagmar Correr Schiavi (Ass. Santa Olimpia), Claudio Roberto Segatelli 7 

(ESALQ) e Henrique Bellinaso(CATI/SAA). 8 

Pautas:  1) Leitura e aprovação da Ata anterior; A Ata de Julho foi lida e aprovado por todos os presentes.  2) 9 

Homologação das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos produtores: VITOR JOSE COGO e OSMAR 10 

BONAMIN. Os documentos dos produtores citados foram observados e as DAPs foram homologadas pelos 11 

conselheiros. 2)Apresentação sobre loteamento clandestino em Piracicaba e deliberações do COMDER: Silvia 12 

Morales, assessora da vereadora Nanci Thame apresentou um histórico sobre regularização fundiária no Brasil, 13 

explanou que é um problema bem complexo no Brasil como um todo, falou sobre o histórico da regularização 14 

fundiária e de todas as leis que o acompanham; ressaltou a nova Lei nacional que entrou em vigor sobre 15 

regularização fundiária e que abriu e facilitou os processos de regularização fundiária no pais deixando a cargo dos 16 

municípios a decisão. Explanou sobre os problemas que a regularização fundiária sem controle trás, como impactos 17 

ambientais, honeração do município com serviços cada vez mais distantes do centro urbano, falta de planejamento 18 

urbano. Explanou que a EMDHAP é o órgão responsável por fazer as regularizações dos loteamentos irregulares no 19 

município. Disse também que Piracicaba possui aproximadamente 170 loteamentos irregulares na área rural. Após 20 

debate e duvidas o COMDER deliberou que Silvia elaborará um documento sobre o assunto a ser endereçada as 21 

autoridades competentes com  propostas de soluções para o assunto, além disso, a EMDAHAP será convidada a 22 

participar da próxima reunião para melhorar a percepção do problema. 3) Evelise informa sobre o Rancho de crédito 23 

rural que ocorrerá no dia 22/08 e convida a todos. Informa também que o convenio da prefeitura para aquisição de 24 

trator e tolo compactador foi concluído com sucesso e que as emendas para melhorar a patrulha agrícola estão em 25 

andamento. 4)Dorça alerta sobre o problema de raiva que esta muito forte no município de Mombuca e pede para 26 

que todos auxiliem na divulgação e estimulo a prevenção com a vacinação do rebanho. 5) Demais assuntos: Tendo 27 

mais nada a tratar, a sessão foi dada por encerrada, e eu, Sabrina Bakker, escrevi a presente ATA. 28 
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