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EMENDA Nº  35  AO PLC Nº 012/2019 

  

  

Acrescenta o Capítulo V, no Título I, do Projeto de Lei Complementar nº 012/2019, 

renumerando-se os subsequentes, nos seguintes termos: 

                                                                                                          

CAPÍTULO V 

  

DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, S EGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL  

  

Art. 13-A.  São objetivos da Política de Desenvolvimento Rural e segurança 

alimentar: 

                  I - estimular e contribuir com ações que visem à adequação ambiental das 

propriedades rurais no município. 

                   II-  incentivar e promover para a correta coleta, tratamento, destinação e 

disposição final ambiental adequada dos resíduos sólidos no meio rural. 

                   III - estimular e promover ações de fortalecimento da agricultura familiar, 

produção agroecológica, soberania e segurança alimentar e nutricional no município. 

                   IV – incentivar e promover programas de aquisição de produtos 

agropecuários do próprio município. 

                    V - promover a manutenção e melhoria da infraestrutura geral, tais como: 

viária, de transporte, de saneamento, de comunicação, de conectividade e de energia 

da área rural. 

                    VI – promover a manutenção e melhoria dos serviços públicos da zona 

rural, tais como: educação; saúde; assistência social; segurança; cultura, esporte e 

lazer; 

                   VII - promover ações que contribuam para a garantia do controle sanitário 

dos produtos de origem vegetal e animal em todas as etapas da produção a 

comercialização. 

   VIII - combater o parcelamento ilegal do solo na zona rural. 
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                    IX -  fortalecer as atividades de produção agropecuária sustentável no 

município, por meio de extensão rural e pesquisas.         

                    X –  fomentar, por meio de políticas públicas, a produção urbana de 

alimentos por meio de práticas orgânicas e agroecológicas em áreas ociosas de 

imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, públicos ou privados.  

                    XI -  fomentar a produção de alimentos em toda a extensão da área 

periurbana, assegurando: 

a) Infra-estrutura de produção e comercialização; 

b) Assistência técnica; 

c) Produção agroecológica; 

d) Garantia de comercialização, principalmente através do estreitamento 

dos laços entre produtores organizados e consumidores organizados; 

e) Apoio a programas de abastecimento popular; 

f) Estímulo à organização de consumidores de modo a permitir o 

surgimento de canais não convencionais de comercialização de alimentos; 

g) Estímulo à organização de produtores, tais como associações e 

cooperativas. 

                   XII – fomentar a agricultura circular, bem como os circuitos curtos que 

aproximam os consumidores dos agricultores, buscando a auto suficiência na 

produção do que é consumido no município, incentivando entre outros a economia 

local; 

                   XIII – desenvolver programas de estímulo ao turismo rural; 

                   XIV – fomentar programas para a implantação e manutenção de 

corredores ecológicos; 

                    XV - estimular e promover implantação de programas de conservação do 

solo e da água na zona rural; 

                    XVI – desenvolver ações de prevenção e combate a incêndios na zona 

rural, em conjunto com os demais órgãos competentes e em parceria com iniciativas 

privadas. 

                    Art. 13-B.  O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores de 

Piracicaba, no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da 

publicação desta Lei, um projeto de lei específico criando o Plano Municipal de 
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Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS), que deverá ser elaborado com 

participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER), e 

submetido a Consultas e Audiências Públicas quando da sua elaboração, discussão e 

votação. 

 

Piracicaba, 21 de novembro de 2019. 

 

Comissão de Agricultura,  Pecuária, Abastecimento e  Desenvolvimento Rural  

  

(a)  Nancy A. Ferruzzi Thame 

 Presidente 

 

(a)  Gilmar Rotta 

 Relator 

 

(a)  Laércio Trevisan Jr. 

Membro   

 

  

JUSTIFICATIVA 

  

No que concerne à presente medida, a área rural do Município de Piracicaba 

representa 90% de todo o território e, conforme dados do IBGE, o percentual da área 

territorial com plantação no município é de 46,99%, enquanto a média nacional é de 

7,65% (Censo 2010). Considerando que o setor rural dos municípios é o maior 

responsável pela produção de alimentos, fibras, energia e insumos em geral, além de 

ter ainda a maior parcela de áreas preservadas, o que colabora para a preservação da 

fauna, flora, e dos rios e aquíferos de onde vem nossas águas. 

 Piracicaba tem uma vocação agrícola e esta discussão não pode ser 

menosprezada do planejamento municipal hoje regido pelo instrumento do Plano Diretor 

de Desenvolvimento; considerando que o município é rico em Instituições de Pesquisas, 
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com o privilégio de ter uma das melhores Universidades na área de agronomia, 

agricultura e meio ambiente, a ESALQ – Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz 

e também o CENA – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, instituto especializado 

da USP, que tem por objetivo difundir o conhecimento científico e tecnológico e 

contribuir, através da formação de recursos humanos, para melhoria da produção e da 

oferta de alimentos saudáveis, atuando em defesa do ambiente por meio de atividades 

de pesquisa e ensino. Além de instituições de ensino e pesquisas, possui também muitas 

outras entidades, associações, de fomento à agricultura, como a COPLACANA, 

ARAPIRA, IMAFLORA, CASA DO PRODUTOR RURAL, TERRA MATER, REDE 

GUANDU, entre outros. 

A estrutura organizacional administrativa da Prefeitura do Município de 

Piracicaba, é composta por várias pastas, onde a SEMA – Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, atua  no desenvolvimento agropecuário do município, 

através da atuação de dois departamentos, o de  Abastecimento que  atua nas políticas 

públicas de abastecimento alimentar no município garantindo o escoamento da 

produção agrícola local, o acesso aos alimentos e a regulação de preços de 

hortifrutigranjeiros em bairros periféricos  e o de  Obras e Estradas Rurais que é 

responsável pela manutenção de estradas rurais, restauração e conservação de pontes, 

mata burros, escolas e centros comunitários rurais,  além de atuar diretamente na 

construção dos Varejões Municipais e Centros Sociais. Ademais, a Secretaria Estadual 

de Agricultura e Abastecimento possui uma sede regional em nosso município e em seu 

organograma existe uma Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CDRS. 

Segundo dados levantados pela antiga CATI, Piracicaba possui 2055 Unidades 

de Produção Agropecuárias (UPA) sendo destas, 1638 UPAs com áreas até 50ha. 

Porém, o município conta com apenas 309 famílias consideradas legalmente como 

agricultores familiares sendo estas 143 ativas, ou seja, que possuem enquadramento 

oficial no presente momento. 

Considerando que a agricultura familiar sofre com diversas dificuldades 

econômicas, de mão de obra, problemas intensos de segurança, baixa diversificação de 
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produção, uso de tecnologias pouco eficientes e grandes oscilações de preço e de 

produtividade, além de pressões imobiliárias fortes, devido aos loteamentos irregulares. 

Ante o exposto, a fim de garantir que a ampla e rica Zona Rural existente no 

município esteja devidamente considerada no Plano Diretor de Desenvolvimento, com a 

previsão de diretrizes e objetivos específicos para esta área, com o intuito de valorizar e 

fomentar as atividades agrícolas locais, motivo pelo qual encaminhamos a presente 

propositura, a qual aspira contar com a aprovação unânime dos Nobres Edis desta Casa 

de Leis. 

Piracicaba, 21 de novembro de 2019. 

  

Comissão de Agricultura,  Pecuária, Abastecimento e  Desenvolvimento Rural  

  

  

(a) Nancy A. Ferruzzi Thame 

 Presidente  

 

  

(a) Gilmar Rotta 

   Relator 

 

 

(a) Laércio Trevisan Jr. 

                                                    Membro 


