
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: Bruna Trevisan (SEMA); Thiago Canello Franceschini (IBGE), Felipe Jose Cerignoni (IMAFLORA), Pedro 4 

Ildeberto Polizel (COPIMAYS), Tharic Galuchi (IMAFLORA), Dorça Helena Lezier (EDA), Edmilson Jose Ambrosano (APTA), 5 

Sabrina Talitha Bakker (CATI). 6 

Pautas:  1) Leitura e aprovação da Ata anterior; A Ata de Julho foi lida e aprovado por todos os presentes.  2) 7 

Homologação das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos produtores: MARIA APARECIDA RAMOS, 8 

CLAUDINEI POSSIGNOLO, GABRIEL MACHADO RIBEIRO E RINALDO DIEHL.  Os documentos dos produtores 9 

citados foram observados e as DAPs foram homologadas pelos conselheiros. 3)Apresentação sobre loteamento 10 

clandestino em Piracicaba por Paulo Prates: Paulo relata que já existem 81 loteamentos requisitando a 11 

regularização junto ao ENDHAP. Relata sua preocupação em relação a nova LEI nº 13465 de 2017 que abre 12 

diversas possibilidades para que todos os loteamentos se regularizem nos municípios e que acredita que a LEI 13 

facilitará muito a questão de regularização, trazendo problemas principalmente ambientais, relacionados a coleta de 14 

esgoto e abastecimento de água, além do aumento do perímetro urbano. O COMDER debateu o assunto e deliberou 15 

que fará uma carta endereçada a Prefeitura e demais autoridades do assunto com um posicionamento e algumas 16 

sugestões para combater o problema, como por exemplo, o retorno do perímetro urbano, incentivo a denuncias, a 17 

promoção de uma legislação municipal para diminuir a abertura de novos loteamentos.  4) Atualização sobre SEG 18 

RURAL: Bruna informou que a PM vem trabalhando com o SEG rural porém não respondem adequadamente ao 19 

programa e questiona o COMDER sobre a continuidade da parceria, já que atualmente a guarda municipal deu total 20 

apoio e vem trabalhando junto ao projeto de modo efetivo. O COMDER debateu o assunto e deliberou que a PM 21 

pode continuar, porém não faremos a divulgação até que realmente tenham atividade efetiva no programa. 5) 22 

Atualizações sobre o PSA: Sabrina informa que o projeto de pagamento por Serviço Ambiental foi assinado pelo 23 

prefeito Barjas Negri, autorizando o pagamento aos produtores que se adequarem dentro da bacia do Marins. 5) 24 

Demais assuntos: Tharic informa que estão elaborando o Atlas agropecuário de Piracicaba com muitas informações 25 

do meio rural, que pode auxiliar o COMDER em diversas questões. Sugere também que o COMDER trabalhe com o 26 

endereçamento rural para aprimoramento do projeto, promovendo um resultado mais efetivo e amplo do problema de 27 

acesso a zona rural de piracicaba. Tendo mais nada a tratar, a sessão foi dada por encerrada, e eu, Sabrina Bakker, 28 

escrevi a presente ATA. 29 
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