1

ATA DA 261º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA

2

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

3

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

4

PRESENTES: Ronaldo Milani (Guarda Civil), Bruna Trevisan (SEMA), Renata Liva (SEMA), Silvia Maria Morales (camara

5

dos vereadores), Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI),Thaigo Franceschini (IBGE), Jacob Alcides Bortoletto (sind. T. rurais),

6

Aparecida P. Camargo (Sind. Traba. Agricultura Familiar), Roque Canale(Produtor), Pedro Polizel (COPIMAYS), Dorça Helena

7

Lezier (CDA), Sabrina Bakker (CATI).

8

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

9

do trabalho desenvolvido no programa SEG RURAL; o guarda municipal Milani iniciou o assunto apresentando o SEG

10

RURAL realizado pela guarda municipal, explanou que estão interessados e em fase de testes, que atualmente possui 2 GPS para

11

auxiliar no trabalho a campo das viaturas e necessitam mais 2 GPS para completar as 4 viaturas; pretendem junto ao COMDER,

12

fazer uma divulgação do projeto para que mais pessoas se cadastrem. Agradeceram a parceria do COMDER e reponderam

13

diversas perguntas sobre o funcionamento da guarda e do campo de atuação, explanaram que muitos lugares por pertencerem a

14

áreas publicas estaduais, por exemplo, os DERs não podem atuar ou aplicar multas e que precisam sempre estar respaldados pela

15

LEI. O COMDER agradeceu as explanações da Guarda.

16

3)Apresentação do Censo Agropecuário 2017; Tiago explanou que o IBGE iniciara o processo de levantamento censitário na

17

zona rural 2017. O IBGE pretende levantar diversos dados agropecuários no Brasil todo e que contara com uma equipe contratada

18

para isso. Pede auxilio de todos para divulgar o trabalho do IBGE para que a população rural os atenda e forneça informações sem

19

receio. Adicionalmente procuram por um local de trabalho em piracicaba para receber a equipe de levantamento dos dados.

20

Sabrina lamenta a falta de parceria entre órgãos públicos no levantamento de dados, pois a CATI, o INCRA o MDA o CDA, todos

21

fazem levantamentos de dados mas nenhum compartilha, o que dificulta, atrapalha e encarece todos os levantamentos.

22

4)Discussão sobre a comercialização de queijo no município de piracicaba; O Sr. Roque Canale estava presente e falou que

23

gostaria que o COMDER o ajudasse a solucionar o problema pois acredita que a Vigilância Sanitária não esta procedendo da

24

forma correta. Sabrina lembra que a vigilância ressaltou que o queijo é comercializado de acordo com as regras do SIF, e que a

25

legislação do SIF deveria ser questionada. Renata se prontificou a conversar novamente com a Katia da Vigilância Sanitária sobre

26

o assunto.

27

5) Demais assuntos: Tendo mais nada a tratar, a sessão foi dada por encerrada, e eu, Sabrina Bakker, escrevi a presente ATA.

28

Ronaldo Milani (Guarda Civil),

29

Bruna Trevisan (SEMA),

30

Renata Liva (SEMA),

31

Silvia Maria Morales (camara dos vereadores),

32

Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI),

33

Thaigo Franceschini (IBGE),

34

Jacob Alcides Bortoletto (sind. T. rurais),

35

Aparecida P. Camargo (Sind. Traba. Agricultura Familiar), ‘-‘-‘-

36

Roque Canale(Produtor),

37

Pedro Polizel (COPIMAYS),

38

Dorça Helena Lezier (CDA),

39

Sabrina Bakker (CATI).

