
ATA DA 254º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 1 

PIRACICABA 2 

DATA: 11 de Outubro de 2016. Das 14:00 às 16:00h. 3 

LOCAL:  CATI. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  4 

PRESENTES: Dagmar Correr (Ass. Santa Olímpia), Miguel Pino Garcia (produtor), Jacob 5 

Alcides Bortoletto (Sind. T. Rurais), Tiago C. Franceschini (IBGE), Evelise Moda(SEMA), 6 

Eduardo Antonio Basso (CATI), Raquel Sanches (APTA), Jose Lavres Junior (USP_CENA), 7 

Fabiana Marchi de Abreu (CP rural – USP), Cristiane F.C. Moura(Camara dos 8 

vereadores), Horst Bremer Neto (Esalq- USP), Claudionor S. Dilira (piracicaba 9 

ambiental), Sabrina T. Bakker (CA- CATI). 10 

Pautas: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior; A ata da reunião anterior foi lida e 11 

aprovada por todos os participantes. 2)   Apresentação e debate sobre coleta de 12 

resíduos sólidos na zona rural de piracicaba com SEDEMA: A empresa Ambiental, 13 

contratada pela prefeitura municipal, representada por Claudionor e Renato, 14 

apresentaram a situação de coleta de resíduos da zona rural, explanaram que o 15 

contrato com a prefeitura se trata de um PPP (parceria publico privada) e que a 16 

empresa considera um grande desafio  a coleta da zona rural pela grande extensão de 17 

área em piracicaba. Atualmente a coleta é feita em dias alternados, 3 vezes por 18 

semana em todos os pontos. A zona rural possui aproximadamente 214 pontos de 19 

coleta feitos com caçambas alocadas pela SEDEMA. Os caminhões são monitorados 20 

por sistema de GPS e os dados são monitorados pelo SEDEMA. Destacaram que um 21 

dos grandes problemas é que a população descarta materiais inadequados (Entulho e 22 

cacarecos) nos containers e também jogam materiais fora do container, muitas vezes 23 

arremessam do carro e não acertam o container, acarretando grande sujeira no 24 

entorno. . Miguel Pino relata o problema de sua propriedade, onde o lixo do container 25 

chega até suas pastagens acarretando morte dos bovinos que ingerem esse lixo. Basso 26 

relata do problema dos novos loteamentos clandestinos que aumentaram muito o 27 

volume de lixo gerado. Sabrina questiona a possibilidade de criar multa pra quem 28 

descarta irregularmente o material. O Assunto foi discutido e marcela propõe um 29 

conjunto de ações para tentar resolver a situação. Foi deliberado que o COMDER 30 

escreveria conjuntamente um documento com proposições de melhoria do sistema de 31 

coleta e que esse conjunto de ações seria discutido junto ao SEDEMA para que possa 32 



ser implementado. 3) Demais assuntos: Marcela apresenta o livreto lançado pela casa 33 

do produtor rural sobre cultivo de banana e distribui para todos os conselheiros.Tendo 34 

mais nada a declarar, eu Sabrina Bakker redigi a presente Ata. 35 

Dagmar Correr (Ass. Santa Olímpia), Miguel Pino Garcia (produtor), Jacob Alcides 36 

Bortoletto (Sind. T. Rurais), Tiago C. Franceschini (IBGE), Evelise Moda(SEMA), Eduardo 37 

Antonio Basso (CATI), Raquel Sanches (APTA), Jose Lavres Junior (USP_CENA), Fabiana 38 

Marchi de Abreu (CP rural – USP), Cristiane F.C. Moura(Camara dos vereadores), Horst 39 

Bremer Neto (Esalq- USP), Claudionor S. Dilira (piracicaba ambiental), Sabrina T. Bakker 40 

(CA- CATI). 41 


