1

ATA DA 266º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA

2

DATA: 20 de Fevereiro de 2018. Das 14:00 às 16:00h.

3

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

4

PRESENTES: Sabrina Talitha Bakker (CATI), Evelise Moncaio Moda (SEMA); Osvaldo Batista Mariano (produtor); Paulo

5

Roberto Borges (PMESP); Henrique Dengus (Denattan); Fernando Soares Rosa (DETRAN); Thiago Canello Franceschini

6

(IBGE); Edgar Zacarias dos Santos (GCMP); Marcos Rodrigues (GCMP); Sidney Miguel Nunes (GCMP), Felipe Cerignoni

7

(IMAFLORA); Pedro Ildeberto Polizel (COPIMAYS); Noedir P Granja (COPIMAYS); Leandro Leardini Junior (DETRAN);

8

Dorça Helena Lezier (EDA-Piracicaba).

9

Pautas: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior: A Ata de Dezembro foi lida e aprovada por todos os presentes.

10

Homologação das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos produtores: Geraldo Majela Ghiso; Eliane Aparecida

11

Evangelista; Heneder Ricardo Diehl; Adilson Furlan; Silvana de Jesus Castilho; Oswaldo Jose Mazzero; Cooperativa

12

Piracicabana de Horticultores – Coopihort; Erik Rodrigo Mandro; Sabrina colocou os dossiês dos respectivos produtores

13

a disposição para análise dos conselheiros, e sequencialmente foram todos aprovados.

14

2)Debate sobre a problemática da fiscalização de trafego de tratores na vicinal piracicaba-anhumas. Com a

15

presença do DETRAN, PM, SEMUTTRAN e SEMA: foi explanado por produtores presentes, que o trafego de

16

tratores na vicinal piracicaba-anhumas esta com problemas pois a policia civil esta multando e bloqueando a

17

passagem dos tratores. O Sr. Leontino do DETRAN explanou que é proibido transitar em vias publicas,

18

tratores sem licenciamento, e que desde 2016 nenhum trator é fabricado com registro que possibilita seu

19

licenciamento. Oswaldo retrucou que a estrada, quando foi construída, foi feita com a justificativa de auxiliar

20

o escoamento da produção agrícola no local e para melhorar a vida dos produtores, inclusive foi construída

21

com muita ajuda voluntaria dos produtores locais e que é um contracenso não poder trafegar na estrada

22

com os tratores. Após debate foi deliberado que, será necessário trabalharmos com o bom senso, a policia

23

flexibilizando a questão do trafego de tratores e os produtores utilizando o trafego de forma segura, de dia,

24

com faróis e itens de segurança pois não podem comprometer a segurança dos demais transeuntes. Alem

25

disso, será elaborado uma cartilha explicativa para salientar as regras de trafego dos tratores na estrada e

26

procedimentos de segurança e licenciamento dos tratores, assim, foi formado um grupo de trabalho com os

27

presentes na reunião para trabalhar na elaboração desta cartilha.3) Demais Assuntos: Evelise informa que a

28

SEMA recebeu uma dotação orçamentária no valor de 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) do

29

Geverno Federal destinada a aquisição de patrulha rural para o município, desta forma foram adquiridos

30

diversos equipamentos, dentre eles uma motoniveladora, um tanque para transporte de água e um trator

31

agrícola para colaborar na manutenção das estradas rurais e serviços prestados aos produtores do

32

município. Evelise demonstrou como será a planilha de controle de uso e plano de utilização dos

33

equipamentos e o plano de trabalho dos mesmos para aprovação do COMDER, os conselheiros presentes

34

avaliaram a documentação e os aprovaram. Foi deliberado também que na proxima reunião será feito uma

35

explanação sobre o programa de PSA do município.

36

_________________________________

37

Pedro Ildeberto Polizel (COPIMAYS);

38

Sabrina Talitha Bakker (CATI),

39

Evelise Moncaio Moda (SEMA);

40

Osvaldo Batista Mariano (produtor);

41

Paulo Roberto Borges (PMESP);

42

Henrique Dengus (Denattan);

43

Fernando Soares Rosa (DETRAN);

44

Thiago Canello Franceschini (IBGE);

45

Edgar Zacarias dos Santos (GCMP);

46

Marcos Rodrigues (GCMP);

47

Sidney Miguel Nunes (GCMP),

48

Felipe Cerignoni (IMAFLORA);

49

Noedir P Granja (COPIMAYS);

50

Leandro Leardini Junior (DETRAN);

51

Dorça Helena Lezier (EDA-Piracicaba).

