
 
 
 

  Audiência Pública - Prefeitura de Piracicaba 
 
Evandro Evangelista 
 
Senhoras e senhores, autoridades convidados, boa noite. Sejam bem vindos 
a esta audiência pública, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, através da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a SEMA que tem por 
finalidade apresentar o Projeto de lei do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, que está vinculado ao Plano Diretor de Desenvolvimento 
de Piracicaba, assim como esclarecer dúvidas e recebermos sugestões.  
Nós agradecemos a presença do Secretário de Agricultura e Abastecimento, 
Camilo Barioni, da vereadora Nancy Thame, também do senhor Pedro 
Polizel, o presidente do COMDER, o senhor José Ferreira Matos, do 
CONCIDADE, José Rodolfo Penatti, da Coplacana, obrigado pela presença. 
Também os secretários de Defesa do Meio Ambiente o MENTEM,  de obras 
Vlamir Schiavuzzo e o diretor presidente da EMDHAP e IPPLAP, o Artur 
Ribeiro e também o procurador geral do nosso município, Doutor Milton 
Sérgio Bissoli.  
 
Esta audiência pública foi devidamente convocada por edital publicado no 
Diário Oficial do Município em vinte e um do dez de dois mil e vinte, em jornal 
local A Tribuna Piracicabana em vinte e quatro do dez, bem como sua 
realização foi amplamente divulgada pela mídia, meios de comunicação, além 
de convites, informes e cartazes para os mais diversos segmentos da 
sociedade civil, incluindo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, 
COMDER, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e o Grupo 
Multidisciplinar de Educação Ambiental. Também no dia vinte e dois do dez, 
foram disponibilizados no site da Prefeitura de Piracicaba e no site do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável para acesso e 
conhecimento de todos, o convite para esta audiência e também a minuta do 
projeto de lei a ser apresentado nesta noite.  
Esta audiência está sendo filmada e gravada e deverá ser transcrita na 
íntegra, sendo disponibilizada posteriormente no site do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural sustentável www.planoruralpiracicaba.sp.gov.br. 
Todos os materiais e documentos e mídias relacionados a essa audiência 
pública podem ser acessados no site.  
 
Essa audiência também está sendo transmitida virtualmente em tempo real 
pela Plataforma de reuniões virtuais do Google Meet, através do link de 
acesso disponibilizado no site do Plano, com o objetivo de ampliar a 
participação popular neste evento. Os procedimentos dessa audiência 
pública, lembrando a todos que a audiência pública, ela tem um um rito 
diferenciado de uma reunião. Não é permitido o debate, mas sim as 

 



 

sugestões que serão encaminhadas pela mesa diretiva, inclusive através das 
pessoas que estão participando da sua casa.  
Nós teremos a abertura pelo secretário da SEMA, Camilo, na sequência, 
teremos a apresentação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável pela engenheira agrônoma da Sema, Evelise Moncaio Moda. 
Após, será destinado o mesmo tempo utilizado nas apresentações, para as 
manifestações dos participantes, considerações ou questionamentos e 
esclarecimentos pelos membros que compõem a mesa.  
Será dado o uso da palavra pelo tempo de três minutos, primeiramente, as 
nossas autoridades, em seguida, será aberto espaço às considerações ou 
questionamento dos participantes.  
O público presente poderá se manifestar por escrito através dos impressos 
distribuídos na entrada pela equipe ou fazer uso do microfone pelo tempo 
máximo de três minutos também.  
As pessoas deverão vir até aqui na frente, onde estará posicionado o 
microfone. As manifestações por meio dos impressos, serão recolhidos pela 
equipe organizadora da SEMA e encaminhada à mesa, o público virtual 
poderá se manifestar via chat. Suas considerações e questionamentos 
também serão encaminhados à mesa. 
Para permitir a ampla participação dos presentes, o site estará aberto até o 
dia dezesseis do onze de dois mil e vinte, para recebimento de outras 
considerações e sugestões ou questionamentos  
Ao fim dessa fase, será feita as considerações finais pelo secretário Camilo 
Antônio Barioni.  
Nós anunciamos e agradecemos também a presença do presidente do 
SEMAE, o engenheiro Rubens Françoso, obrigado pela palavra. E para a 
abertura com a palavra, o secretário Camilo Barioni, por gentileza, Camilo. 
  
Camilo Barioni 
 
Boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, e 
também agradeço às pessoas que estão nos acompanhando através da 
internet e que farão sua participação através do chat. Nós vamos nessa 
audiência pública dar conhecimento à população do que foi elaborado nesse 
Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Para chegar a esse plano, nós fizemos junto com o Iplape e a Secretaria de 
Agricultura, várias reuniões durante o período de dois mil e dezessete para 
cá. Essas reuniões foram em função do Plano Diretor de Desenvolvimento do 
Município de Piracicaba e o Plano Rural é parte integrante desse plano macro 
que vai cuidar de todas as necessidades do município. 
Especificamente para o Plano Rural, nós fizemos algumas reuniões também, 
inclusive no dia treze de outubro, nós fizemos uma reunião semelhante a , lá 
na SEMA, em que recebemos algumas sugestões, incorporamos algumas 
coisas já e isso vem melhorar o plano.  
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Aquela foi a primeira apresentação, agora nós faremos a segunda e 
continuaremos obtendo sugestões para que a gente possa concluir esse 
plano antes dele ser encaminhado para a Câmara de Vereadores.  
Haverá, no dia, no dia, vinte e três, uma reunião do COMDER, que foi 
também o instrumento utilizado para elaboração de plano. O COMDER tem 
uma participação importantíssima. Capitaneou realmente essa essa captação 
de informações. 
Logo após, haverá então o encaminhamento para a Câmara, como forma de 
projeto de lei. Eu disse no primeiro momento que o plano está incorporado ao 
Plano Diretor de Desenvolvimento do município em função de duas coisas. 
Primeiro que a abrangência do plano é muito maior e muitas coisas que nós 
fizemos no Plano Rural já estava absorvida pelo Plano Macro. Então, nós 
vamos ver aqui na apresentação que muita coisa que era exclusivo do Plano 
Rural está sendo agora remetido pelo plano principal, que é o Plano Diretor. 
Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer, antes de dar a palavra 
para Evelise, para que ela possa tecnicamente nos informar totalmente como 
é esse plano. Muito obrigado. 
  
Evandro Evangelista  
 
Obrigado secretário, e a partir deste momento, acompanharemos a 
apresentação do plano. Com a palavra a engenheira agrônoma Evelise 
O tempo será cronometrado e posteriormente dado mesmo para a 
participação popular. 
  
Evelise  
 
Boa noite a todos! Gostaria de agradecer novamente a presença de todos 
vocês do público presente aqui no anfiteatro e também do público, que nos 
acompanha virtualmente através da plataforma. Google Meet. 
Eu vou dar assim, as considerações iniciais. 
Pode passar por favor, mais um.  
Bom, muito bem. Em dezembro de dois mil e dezanove, final do ano passado, 
nós tivemos aí aprovada na nossa Câmara de Vereadores a lei complementar 
quatrocentos e cinco, que é o nosso Plano de Desenvolvimento de 
Piracicaba, Plano Diretor. 
Foi incorporado ao Plano Diretor, um capítulo especial, que é o capítulo cinco, 
que é da política de desenvolvimento Rural Sustentável, segurança alimentar 
e nutricional.  
Especificamente no artigo quinze há uma propositura de que o Poder 
Executivo deveria encaminhar à Câmara de Vereadores, um projeto de lei 
específico, criando o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 
que deveria ser elaborado com a participação do COMDER, nosso Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural, submetido a consultas e audiências 
públicas, quando da sua elaboração, discussão e votação.  
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Então, aqui estamos neste momento da audiência pública, para apresentar a 
vocês a minuta do projeto de lei do nosso plano e também anteriormente, 
pode passar, por favor, como o secretário Camilo já colocou. 
No dia treze de outubro foi realizada uma primeira reunião lá na sala de 
reuniões da SEMA, com o objetivo de estar divulgando, apresentando esse 
plano a confecção desse plano rural.  
No dia treze, além dessa apresentação, nós apresentamos também uma das 
ferramentas que nós entendemos de super importante participação pública de 
contribuição, uma das formas de contribuição do público, que seria, pode 
seguir, que seria a confecção de um site do Plano de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. 
Esse site, ele está linkado na página da prefeitura, em piracicaba.sp.gov.br, 
alí no círculo vermelho, vocês podem acessar. Próximo. 
Essa é um print da página inicial desse site do Plano Rural, e vocês têm 
todas as abas ali em verde, que tem todos os materiais disponíveis, que 
vocês podem estar consultando,posteriormente inclusive a esta audiência, 
como a legislação, enfim, a própria minuta, ela já está disponibilizada  faz 
desde quinze dias antes dessa audiência. Todos os materiais, mapas, tudo o 
que nós trabalhamos, as leis, tudo que está envolvido na confecção desse 
plano rural.  
 
É importante citar aqui. Vocês podem estar acessando ali, veja as propostas, 
vocês têm acesso através desse site, a todas as propostas que estarão 
sendo feitas. Agora, para fazer uma proposta, é necessário vocês fazerem 
previamente o cadastro.  
Lá na aba lá em cima está cadastre-se, pode seguir mais um.  
 Quando vocês entram nesse cadastro, aparece esse formulário, então é 
necessário o preenchimento de algumas informações e depois do 
preenchimento é gerado então, vocês geram uma senha, um login de acesso 
próximo, e aí vocês conseguem então voltar ali no entrar e fazer o acesso. 
 
Isso é necessário, para que seja feita uma proposta assim que seja 
formalizada. Então, para realmente fazer essa contribuição, tem que fazer 
esse cadastro, o cadastro prévio, mas há bastante simples, continuando 
referências para o nosso Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável. Vou chamar daqui para frente, só de Plano rural, para facilitar o 
entendimento. 
 
Para desenvolvermos então esse plano, de Desenvolvimento Rural. Foram 
utilizadas algumas referências base, primeiramente o Plano Diretor de 
Desenvolvimento de Piracicaba, também o plano já estabelecido pelo 
Conselho, pelo COMDER, Conselho Rural e depois ao longo desse caminhar 
aí, após a reunião, e agora após a audiência, com as contribuições da 
sociedade civil e demais órgãos públicos relacionados na área ou não 
relacionados também, mas que queiram contribuir. 
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Todas essas, todos esses pilares, eles são fundamentais para a gente 
formatar e definir o plano municipal de desenvolvimento rural, Plano Rural 
Próximo.  
Brevemente fazer um apanhado bem rápido, que eu acho interessante já foi 
apresentado na primeira reunião e agora, por conta da audiência, eu acho 
interessante também fazer uma contextualização para os participantes, 
algumas diretrizes contidas já no nosso plano diretor de desenvolvimento e 
que contempla o rural. 
O que eu estou trazendo agora aqui, obviamente é uma síntese, um resumo, 
do plano do plano diretor, referente às questões que já estão ali do rural. 
 
O que que é esse plano diretor? O nosso plano Diretor? Ele é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e gestão territorial, próximo. 
 
Como os senhores podem observar, uma das questões que foram muito 
ponto muito abordado no nosso plano diretor, foi o ordenamento territorial. 
Então vocês podem observar que a nossa área urbana, ela vai corresponder 
entre vinte e trinta por cento da extensão total do município. Piracicaba é o 
décimo nono em extensão territorial do Estado de São Paulo e a nossa área 
rural, vocês podem ver, olha ela ocupa quase oitenta por cento da totalidade 
com mil cento e quarenta e cinco e catorze quilômetros quadrados, é 
bastante extenso, sendo que ela se estende bastante na parte oeste 
Próximo. 
Falando em ordenamento territorial dentro do plano diretor, referente às 
questões do rural, isso é importantíssimo, isso foi uma inovação, isso não 
tinha no plano diretor anterior, que foi o que? Criação de macrozoneamento 
na área rural, então nós consideramos isso muito importante e foi dividido em 
três grandes Macrozonas. 
Macro Zona de Proteção Hídrica e Ambiental, MAPH, que os senhores 
podem ver ao lado ali o que está em cor verde, depois a gente entra fala um 
pouquinho mais dela.  
Macro Zona de núcleos urbanos isoladas MANI, que são os pontos além do 
destaque rosa e o restante da área rural, Macro Zona de Desenvolvimento 
Rural MADE. 
 
A Macrozona de proteção hídrica e ambiental, ela foi pelo tamanho né? 
Vocês podem ver que está pintado ali de azul e verde, ela foi dividida em três 
zonas. A zona rural de proteção ambiental,  que a ZORPA, que é o que está 
em verde. Ela é composta, pelo o que? Pela Estação Experimental de Tupi, a 
Estação Ecológica de Ibicatu, pela APA, que  é a Area de Proteção Ambiental 
do Barreiro Rico e pela APA, Tanquã Piracicaba. Então, qual que a finalidade 
dessa Zona de Proteção ambiental? Questões relacionadas à preservação 
dos recursos naturais.  
 
Certo, principalmente fauna e flora, são os recursos que nós já temos, que já 
estão inclusive institucionalizados,Tupi, Ibicatu e as Apas.  
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Aí, uma segunda zona, seria a zona rural de Proteção Hídrica, que é Zorpas, 
envolvendo aí as sub bacias do rio Corumbataí, que já é o nosso manancial 
principal manancial de abastecimento de água, e as microbacias do Ribeirão 
dos Marins, Ribeirão Congonhal, o Córrego do Tamanduá e Paredão 
Vermelho, que estão ali, todas em azul.  
Então, essas sub bacias, elas compõem então essa zona de proteção hídrica, 
Visando o que? 
O abastecimento principal neste momento que é o Corumbataí e também um 
abastecimento potencial, uma produção de água bruta aí no futuro que são as 
demais microbacias, que estão inclusive linkada já dentro do nosso programa 
de pagamento por serviços ambientais.  
 
Então, essa é a zona rural de proteção hídrica e finalmente, nós temos a zona 
rural de recuperação ambiental, que é referente ao aterro sanitário lá do 
bairro Palmeiras, que é o que está ali em vermelho, acho que ficou um pouco 
claro, mas dá para ver  
Próximo.  
Então,  eu falei anterior da Macrozona de proteção hídrica e ambiental e ela é 
dividida em três, três zonas e agora vou falar da segunda Macro Zona, que é 
de núcleos urbanos no rural, eu não vou me estender nisso, que a AMANI, 
que são os destaques em rosas, são todos esses pontos,Tanquinho, que são 
núcleos urbanos já consolidados, que estão permeados dentro do rural. 
Então vocês têm Tanquinho, Tupi, Santa Isabel, Santana, Santo Olímpia, 
Artemis, mas enfim, todos esses dai, Ibitiruna, Iumas os novos ali Terra Nova, 
Nova Suíça, Brisa da Serra, tudo isso já é um compilado do nosso plano 
diretor.  
Tá então, inclusive vocês podem ter acesso naquele site do Plano Rural, tem 
lá nos anexos todo o material, inclusive a nossa lei complementar do Plano 
Diretor pode seguir 
E por final, finalmente, a terceira macro zona, que é todo o restante, é o que 
está tarjado, é o que está colorida de marrom, amarelinho claro, macro zona 
de Desenvolvimento rural MADE, que se acontecem todas as atividades 
agrícolas. Não que nas outras áreas não aconteçam atividades agrícolas. Nas 
microbacias, por exemplo, no que está em azul sim, claro, tem toda a questão 
do cultivo da terra tal, mas é uma zona já separada, na MADE ela é uma zona 
sem mais mais tranquila, vamos dizer assim, as outras áreas elas podem ter 
algum tipo de lei específica, em função da questão hídrica, num futuro se for 
o caso, pode seguir.  
Eu não vou ler pros senhores mas isso também lá no plano diretor, naquele 
capítulo cinco, que eu falei, pros senhores, nós temos na verdade dois 
artigos, o décimo quinto né? O artigo, quinze, ele fala da questão de estarmos 
fazendo então o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural e o catorze, ele 
coloca o que? Os objetivos da política de desenvolvimento rural e segurança 
alimentar, que são muitas, são as que têm, pelo menos, que tem uns onze 
linkado aqui, e vou falar muito rapidamente para a gente poder, depois 
avançar na minuta. Mas ele vai falar da objetiva a questão da adequação 
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ambiental, a questão da coleta e destinação correta dos resíduos sólidos no 
meio rural, as ações de fortalecimento da agricultura familiar, a produção 
agroecológica, segurança e soberania alimentar, produto, aquisição de 
produtos agropecuários.  
A questão da infraestrutura geral, como viária, transporte, saneamento, enfim, 
energia rural, também vai falar dos serviços públicos na zona rural do objetivo 
da educação, saúde, assistência social, segurança, enfim, vamos falar, 
também tem como objetivo a questão da garantia do controle sanitário dos 
produtos de origem vegetal e animal.  
A questão do parcelamento ilegal do solo na zona rural, o fortalecimento das 
atividades de produção agropecuária e no final a produção urbana de 
alimentos por meio de práticas orgânicas e agroecológicas também é um dos 
objetivos.  
Ainda seguindo aqui, como eu falei, é bem extenso esse artigo.  
Ele vai falar ainda da produção da área periurbana na produção de alimentos, 
que as áreas urbana, entendendo a área que circunda o perímetro urbano 
né? É rural mas está circundando ali, está próximo ao perímetro urbano. 
Todas as questões ligadas à assistência técnica, a produção agroecológica, 
canais de comercialização, enfim, estímulo a organização de consumidores e 
estimulo a organização de produtores também, formando associações, 
cooperativas de consumo e de produção .Próximo.  
Ainda falando daqui a falar dos circuitos curtos, que seria o que?  Você 
estreitar, diminuir a cadeia de distribuição e comercialização de alimentos 
dentro do município, que é trazer o produtor mais perto do consumidor final, 
colocando preços justos para a população e para o produtor também. 
Então esse é um dos objetivos. A questão do turismo rural, também 
programas de conservação de solo e a água. E finalmente desenvolver, 
desenvolver ações de prevenção e combate a incêndios, que é uma coisa 
muito importante também na zona rural, em conjunto com os demais órgãos. 
Falar rapidamente também do COMDER, que é um outro pilar. Nós 
acabamos de falar do plano diretor, do que está estabelecido para o Rural, no 
plano Diretor. Agora nós vamos falar rapidamente do que o COMDER 
trabalhou.  
O que ele apresentou.  
O COMDER o que que é ? Um Conselho Municipal de Desenvolvimento rural 
Ele existe, acho que talvez seja o conselho, um dos mais velhos em atividade 
mais antigas em atividade em Piracicaba e é composto por vinte e sete 
instituições, e trabalhou aí ativamente no ano inteiro de dois mil dezoito para 
fazer uma revisão, porque o COMDER ele tem um plano do COMDER que é 
atualizada a cada quatro anos.  
E aí em dois mil dezoito, por conta inclusive da revisão do nosso plano 
Diretor, foi solicitado ao conselho que fizéssemos essa revisão para que 
pudéssemos estar contribuindo no plano diretor .Próximo. 
O que que o plano do COMDER fala ? Ele faz um diagnóstico, bem geral do 
município e ele detecta, ele coloca como sete desafios. 
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 O primeiro é a questão do parcelamento de solo clandestina ou irregular no 
município e a expansão do perímetro.  
O segundo desafio era relacionado, é relacionado, porque isso é o Plano 
COMDER, ao fortalecimento do conselho. 
O terceiro desafio, adequação ambiental das propriedades rurais e a 
destinação dos resíduos sólidos.  
Quarto desafio, o fortalecimento da Agricultura Familiar, Agricultura Orgânica, 
Agroecológica e Segurança Alimentar do Município.  
Quinto desafio. melhoria da infraestrutura geral na zona rural,Segurança, 
Educação, Saúde, Malha Viária, Coleta.  
Sexto desafio, garantir o controle sanitário dos produtos de origem animal e 
vegetal em todas as etapas de produção e comercialização. E finalmente, o 
sétimo desafio, que seriam a fortalecimento das atividades de produção 
agropecuária do município.  
Esse sétimo desafio, foi detectada todas as cadeias produtivas do município e 
para cada cadeia produtiva próximo, foi elaborada uma tabela nesses moldes, 
como por exemplo ali é da horticultura.  
Então pontos positivos, forças, oportunidades, pontos negativos, fraquezas, 
ameaças e resultando no balanço de tudo isso. As ações propostas. 
Então já quero adiantar aos senhores que o Plano de Desenvolvimento de 
Piracicaba, ele se apoiou fortemente também vários pontos desse documento 
e nós, com o Plano Rural agora é uma complementação, na verdade, ao 
Plano Diretor, baseado sempre nesse documento e no nosso próprio plano 
Diretor, pode seguir.  
Então, agora, falando brevemente, para que não fique muito cansativo,falar, 
apresentar a vocês a minuta do projeto de lei do nosso plano rural .Pode ir. 
Aqui é, vamos dizer assim, um esqueleto, seria um modelo, um esquema 
inicial do PL, inicial proposto, porque obviamente nós vamos ainda trabalhar 
nisso, mediante as contribuições, sugestões, nós esperamos isso.  
Já fizemos algumas modificações, mas vamos modificar mais ainda, com 
certeza, então no título um nós vamos ter o que? Diretrizes gerais Vai ter um 
capítulo um que é dos princípios e objetivos gerais, depois do título dois, que 
vai falar do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com sete 
capítulos, cada um desses capítulos, corresponde aos desafios do CONDER 
tá?  
Então cada capítulo corresponde aos desafios e também ao que já está 
contemplado no nosso plano diretor. Então, o Capítulo um que eu falei na 
Atividade de Produção Agropecuária, capítulo dois, a Agricultura Familiar, 
Agricultura Orgânica ou Agroecológica e Segurança Alimentar, capítulo três. 
do controle sanitário, capítulo quatro, da adequação ambiental, capítulo cinco, 
da Infraestrutura, capítulo seis, do Turismo na área rural. São seis só. 
 Título três, daí nós vamos falar dos instrumentos da política de 
desenvolvimento rural sustentável, brevemente e do título quatro disposições 
finais, então seria esse o script do que está proposto agora inicialmente, 
lembrando mais uma vez que todos esses materiais, nosso plano diretor, o 
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plano do COMDER, a minuta, materiais, mapas, anexos, estão todos no site 
do Plano Rural que é planorural.piracicaba.sp.gov.br, ok?  
Então próximo. Pode seguir. 
Falando então brevemente, é claro que aqui eu não ia trazer de forma a 
corrida, o que a gente colocou na minuta, na minuta quando vocês forem 
observar hoje, se já observaram, ela já está na forma de artigos e tem alguns 
outros que eu não estou trazendo aqui, o que nós escolhemos trazer nesse 
momento para audiência? Os principais pontos para que não fique muito 
cansativo. 
E aí depois vocês podem acessar o documento na íntegra e também depois 
apresentar sugestões ou dúvidas no decorrer do processo desta semana. O 
que é a política Diretrizes gerais? O que a política de desenvolvimento rural 
sustentável, segurança alimentar e nutricional? Que ela é? É o conjunto das 
políticas públicas municipais relacionadas à área rural e demais territórios 
com atividades rurais, isso é importante demais, territórios, com atividades 
rurais.  
Relacionados ao que? Ao uso e ocupação do solo, meio ambiente, bacias 
hidrográficas, preservar áreas de preservação permanente, unidades de 
conservação, habitação, regularização fundiária, saneamento, produção de 
alimentos, segurança alimentar, todos esses pontos, O que é o plano? Ali a 
gente fala definiu que a política e o plano, ele é o que ele é? O instrumento 
básico da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável. E ele faz o que ? 
Institui os princípios e objetivos que norteiam essa política.  
Então, lá dentro das diretrizes ainda o Capítulo um, dos princípios e objetivos 
gerais são princípios, princípios fundamentais norteadores do plano as 
seguintes: um função social, então princípio função social e ambiental da 
propriedade rural .Dois, o desenvolvimento sustentável, o três a 
sustentabilidade ambiental , o quatro, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o quinto, e importante, gestão Democrática 
participativa.  
Próximo.  
São objetivos gerais da política, são lá em cima, um, fomentar as atividades 
de produção agropecuária no município, vocês vão ver que a cada esse um, 
dois, três, também eles correspondem, faz a correspondência aos desafios 
aos capítulos que a gente foi falando. Então, ali atividades de produção 
agropecuária ele vai ser depois um capítulo là dentro do plano. Ampliar e 
fortalecer a agricultura familiar, enfim, número dois, o três, desenvolver, 
ampliar e fortalecer o controle sanitário de alimentos, quatro, estimular e 
contribuir com ações que visem a adequação ambiental das propriedades 
rurais, quinto, implementar a infraestrutura da área rural, sexto, implementar 
ações e projetos para as áreas de intervenção prioritária rural da Lei 
Complementar número quatrocentos e cinco, de dois mil dezenove, que é o 
nosso plano diretor de Desenvolvimento.  
O que significa isso? Que na zona rural nós temos então essas áreas de 
intervenção prioritária, que é onde nesses locais, principalmente na ,enfim, da 
intervenção prioritária, eles podem criar projetos e ações específicas para 
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essas áreas de intervenção prioritária, o sétimo combater o parcelamento 
ilegal de solo na área rural, o oitavo, implementar o turismo na área rural. 
Então, aí, só frisando né, que o ordenamento territorial, o abairramento, a 
regularização fundiária e as áreas de intervenção prioritária na área rural e 
demais territórios, com atividades rurais, são definidos pela lei complementar 
número quatrocentos e cinco de dois mil e dezanove, que é o nosso Plano 
Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba e suas alterações. 
A nossa minuta, ela não vai falar do que já está falando, certo? Então ela é 
complementar ao plano diretor e subsidiada e fortalecida pelas questões 
levantadas pelo COMDER pelos desafios.  
Próximo. 
Ai isso já é dentro do  outro título, que é o do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural, quando eu falo títulos, quer dizer tudo é o plano rural, 
tá? Ele só está com nomes diferentes, primeiro, as disposições gerais agora 
para falar especificamente das questões do plano e depois para as questões 
finais, então nesse capítulo um, voltando ali, que eram aqueles objetivos que 
eu falei que seriam sete, então capítulo um é: atividades de produção 
agropecuária do município. Então, para fomentar essas atividades de 
produção agropecuária, o município, ele deverá incentivar e promover 
programas de aquisição de produtos agropecuários, fortalecer a produção, as 
atividades de produção, por meio do que? De extensão rural e pesquisas. 
Incentivar a adequação ambiental das propriedades rurais, através da 
participação do nosso Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e 
em demais políticas públicas e ou programas estaduais e federais que já 
existam ou que possam vir a existir, também apoiar a formação e 
manutenção das cooperativas e associações rurais. 
Próximo.  
Promover cursos de capacitação, para os produtores rurais visando o que? A 
melhor produtividade e capacitar os produtores para novos agronegócios nas 
áreas desocupadas pela cana de açúcar, simulando sempre a adoção de 
boas práticas agropecuária, fomentar as atividades relacionadas à produção 
orgânica, estabelecer parceria junto aos órgãos públicos e privados para 
fortalecer e ampliar a nossa rede local de agricultura orgânica e 
agroecológica. 
E aí, já no capítulo dois, falando já da agricultura familiar orgânica ou 
agroecológica, e segurança alimentar, nós temos também com o objetivo de 
desenvolver a agricultura familiar e orgânica, o município, ele deverá o que? 
estimular e promover ações de fortalecimento da agricultura, produção 
agroecológica, soberania e segurança alimentar e nutricional no município, 
incentivar e promover programas de aquisição de produtos agropecuários, lá 
no caso orgânicos do próprio município.  
Próximo.  
Fomentar, por meio de políticas públicas, a produção urbana de alimentos por 
meio de práticas orgânicas, seria o que? O cultivo das hortas urbanas, então, 
estimular e apoiar essas ações, fomentar a agricultura circular em circuitos 
curtos. O que é isso? É aquilo que eu já falei anteriormente.  
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Reduzir a questão da comercialização, trazendo o produtor mais próximo do 
consumidor final, fortalecendo a economia local, inclusive.  
Próximo.  
Fomentar a produção de alimentos em toda a extensão da área urbana, 
apoiar programas de abastecimento alimentar, estimular a organização de 
consumidores e embaixo de produtores, como associações e cooperativas de 
consumo e de produção. 
Próximo. 
Aí agora, dentro do capítulo três, já falando do controle sanitário do município, 
ele poderá promover ações que contribuam para a garantia do controle 
sanitário dos produtos de origem animal e vegetal, em todas as etapas, da 
produção até a comercialização, também ele poderá orientar o produtor rural 
quanto à adequação desse processo dessa cadeia produtiva e finalmente, 
fortalecer e estruturar o nosso serviço de inspeção municipal, com o objetivo 
de ampliar as atividades no município. 
Próximo.  
Em relação ao capítulo quatro da adequação ambiental, o município, ele 
poderá O que? Incentivar e promover a correta coleta, tratamento e 
destinação dos resíduos sólidos no meio rural, revisar e isso é muito 
importante ampliar a nossa política municipal de gestão integrada, de 
resíduos sólidos, que já existe, abrangendo aí a totalidade da área rural do 
município, precisamos, sim, incrementar a nossa política municipal de gestão 
integrada dos resíduos sólidos, estimular e promover, a implantação de 
programas de conservação do solo e da água na área rural, promover e 
apoiar campanhas e ações que visem a adoção de boas práticas agrícolas 
em relação a conservação dos solos e das propriedades.  
Próximo.  
Fomentar programas para implantação e manutenção de corredores 
ecológicos, o que são esses corredores ecológicos? Hoje, se vocês virem um 
mapa de vegetação de Piracicaba, nós temos as APPs, que normalmente são 
contínuas, mas nós temos os maciços florestais nas propriedades, reserva 
legal, e eles estão todos fragmentados, então é de grande importância que o 
município ele estabelece ações ou políticas que façam a ligação desses 
fragmentos, formando os corredores da biodiversidade. 
 Ah, isso, inclusive, é um dos pilares do nosso programa de pagamento por 
serviços ambientais e aí o segundo, segundo não, desculpa, fomentar a 
capacitação, a captação de recursos públicos e privados, buscando parcerias 
para dinamizar o que? A restauração florestal de APPs e reserva legal e para 
a inserção de boas práticas agrícolas nas propriedades rurais, nesse caso até 
o município na verdade, ele já cumpre várias das coisas que já estão citadas 
aqui o município e já faz, neste caso, por exemplo, nós temos em curso um 
edital do PCJ, dos comitês PCJ, que o município ele se candidatou, foi 
contemplado, recebeu o valor de novecentos e quinze mil se eu não me 
engano, de recurso federal, trazendo para o município para recompor vinte e 
um hectares de onze propriedades que estão localizadas na microbacia dos 
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Marins, que é uma das microbacias potencialmente produtoras de água no 
município.  
Então a gente já trabalha com várias ações que estão citadas aqui, fortalecer 
e garantir recursos, então para o nosso PSA, o nosso Programa Municipal de 
Pagamento por Serviços Ambientais. Próximo. 
Apoiar ações de fiscalização referente a conservação dos solos no município, 
promover e apoiar ações e projetos relacionados a educação ambiental nas 
escolas e propriedades rurais e apoiar programas, atividades e ações que 
visem o reflorestamento de passivos ambientais das propriedades.  
Próximo.  
O capítulo cinco da infraestrutura, assistências propriedades deverá ser 
implementada por meio do que? A manutenção e melhoria da infraestrutura 
geral taís como, infraestrutura viária, de transporte, saneamento, 
comunicação, conectividade, energia da área rural, manutenção e melhoria 
dos serviços públicos, como educação, saúde, assistência social, segurança, 
cultura, esporte e lazer e desenvolvimento de ações de prevenção e combate 
a incêndios na área rural, em conjunto com os demais órgãos competentes e 
em parceria com iniciativas privadas, isso aí na verdade, já acontece também 
tá? Finalmente, bem rapidamente dos instrumentos da Política de 
Desenvolvimento Rural sustentável. Quais são os instrumentos então da 
política? O primeiro instrumento legitimado aí é o nosso COMDER, o nosso 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Ele é o que ? É um órgão 
consultivo e deliberativo, composto por representantes do poder público e 
sociedade civil e é regido pela Lei Municipal seis mil novecentos e cinquenta 
e sete de dois mil e dez e alterações posteriores. O segundo instrumento é o 
nosso Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais, que tem 
por finalidade a preservação de áreas rurais com potencial de produção 
hídrica, que é regido pela Lei Municipal oito mil e treze, de dois mil e catorze 
e suas alterações e também a Lei Municipal oito mil novecentos e oitenta e 
nove, de dois mil dezoito, que é a lei que estabelece o fundo para o PSA, 
para o nosso programa. 
E finalmente o terceiro, que é o nosso plano municipal de abastecimento 
alimentar, que aí tá todo relacionado à questão da segurança alimentar e 
soberania alimentar do município.  
Ele disciplina o que? O escoamento da produção hortifrutícola e regula 
formação de preços em bairros centrais e periféricos é regido pela lei oito mil 
e novecentos e sessenta e três de dois mil e dezoito e suas alterações. 
Passar para os senhores rapidamente, finalizando então nós finalizamos a 
apresentação da minuta, lembrando, antes de  colocar a agenda aqui, que foi 
muito resumido e só abordou os principais pontos da minuta.  
Então, se os senhores ainda não apreciaram a minuta, eu convido mais uma 
vez os senhores a apreciarem a minuta, e depois, em cima de todas essas 
considerações fazerem suas contribuições. A agenda agora, até o dia 
dezesseis do onze, os senhores poderão estar fazendo as contribuições, 
vocês receberam, tem um papel na entrada lá, que pode ser feito essa 
contribuição aqui e agora, pessoal que estão online pode colocar no chat 
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também tá? Ou, no caso de dúvidas, mas, a ferramenta muito importante 
também que deve ser utilizada é o nosso site do Plano Rural fazendo aquele 
cadastro e fazendo a proposta da instituição ou da pessoa. E nós teremos até 
o dia dezesseis, quer dizer, de hoje uma semana tá ? Para que a gente vai 
estar recebendo para a gente poder finalizar essa minuta. No dia vinte e três, 
com a minuta já finalizada, nós teremos uma reunião do COMDER para 
apreciação e validação desse PL, desse projeto de lei e pretendemos até o 
dia vinte e sete, estar protocolando isso na Câmara de Vereadores, para 
apreciação aí dos senhores vereadores seria isso. 
Próximo.  
Muito obrigado! Enfim, agradeço mais uma vez, obrigado. 
 
Maitê Basso Fronza  
Muito obrigada, Evelise pela apresentação. 
Agradeço também a presença do Secretário de trânsito Jorge Akira muito 
obrigado por vir aqui nos prestigiar. Para compor a mesa, então eu vou 
chamar o Camilo, por favor, o secretário da Sema, o doutor Milton Sérgio 
Bissoli, o nosso procurador geral, o Arthur Ribeiro presidente do Iplape e a 
Evelise a nossa engenheira agrônoma da SEMA.  
E neste momento então a gente vai abrir para a participação popular para as 
perguntas, sugestões, somente relembrando microfones, são três minutos por 
escrito através dos impressos a equipe vai passar recolhendo e online via 
chat. Eu só vou pedir para quem estiver aqui pessoalmente e quiser fazer 
alguma pergunta ou sugestão para descer aqui pelas laterais por favor, 
porque aqui no meio está interditado.  
Então está aberto, três minutos eu vou pedir para você se apresentar também 
por favor, só um minutinho que eu vou cronometrar, pode iniciar. Só um 
minutinho Felipe que o microfone não está ligado. 
  
Felipe 
Boa noite, meu nome é Felipe, sou biólogo. Eu sempre tentando ajudar o 
município do jeito que eu posso. E ultimamente eu tenho optado por 
alimentos sem veneno, para que isso não me prejudique a longo prazo. E 
acredito que isso seja legal também para as demais pessoas que vivem 
nesse mundo. Eu percebo que tem uma dificuldade dos agricultores 
produtores orgânicos em relação às certificações que é necessário ter, que 
tem aquela segurança mesmo do alimento não ter nenhum tipo de produto 
químico. Eu acho que isso deveria, o município poderia de alguma forma, 
poder fazer essa certificação e não o pequeno produtor, que às vezes não 
tem muita instrução e correr atrás disso para que ele consiga, tem uma 
pessoa de sua e paga uma taxa anual que também vai desestimular essa 
produção, então acho que o município poderia, eu acho que ter essa visão, 
assim para a certificação de orgânico, porque daí tem preço agregado, 
também acaba fomentando esse tipo de agricultura sem efeito colateral futuro 
Eu marquei aqui também em relação aos resíduos orgânicos produzidos na 
cidade, pelas áreas verdes e nas ruas, as folhas. Eu sou ciclista e eu passo 
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em algumas praças, eu vejo sacos empilhados assim de restos orgânicos que 
as pessoas que trabalham fazendo esse, juntando essas folhas e tal, 
ensacando, isso é um serviço, e isso está sendo pago também, tanto para 
pegar quanto para levar a algum lugar e é tratado como lixo, o que não é. 
  
Maitê Basso Fronza  
mais trinta segundos Felipe. 
  
Felipe 
Eu marquei aqui também, em relação à compostagem, o nosso lixo, na 
verdade ele vai tudo junto, vai um bolo só e acredito que seja uma grande 
quantidade que o município produz e o lixo orgânico, ele é cinquenta por 
cento do total. Então! Eu acho que a gente consegue trabalhar de uma outra 
forma no município tratando esse resíduo. Obrigado. 
 
Maitê Basso Fronza 
Só um minutos, por favor, alguém mais além do Felipe? O senhor? Pode vir. 
Então por favor, só dá a volta. 
  
José Ferreira Matos 
Boa noite a todos. Quero me apresentar, sou José Ferreira Matos. Faço parte 
do Conselho da Coincidade. A gente também faz parte do conselho do grupo, 
multidiscilpinar de educação ambiental. Eu venho aqui também dá a minha 
contribuição, o qual Arthur, queria cumprimentar a mesa que está nos dando 
oportunidade a todos. E esse Plano municipal de Desenvolvimento 
sustentável até na última, na anterior, a gente fez uma sugestão porque, 
como o rapaz falou anteriormente dos produtos orgânicos, dos agricultores de 
produtos orgânicos. E é muito importante que a cidade faça cada locais, a 
descentralização de uma exposição de produtos orgânicos e que a população 
conheça a importância do qual o produto orgânico seja benéfico para a 
saúde, embora tenha as rotas comerciais, os plantios com os produtos e isso 
me deixa, eu eu sou técnico agrícola e a gente vê que nossa cidade ainda 
ainda é pouco a exposição dos produtos orgânicos, que é muito importante 
tanto na área da alimentação, escolar e hoje que nós estamos ai batalhando 
por uma alimentação mais saudável. Mas isso, esse plano vem a contemplar, 
com infraestrutura, com exposição e alertar a população, os benefícios. Eu 
acho que isso é muito importante e conter dentro do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural, que é um grande instrumento para o 
desenvolvimento do plano diretor de desenvolvimento da cidade. Obrigada. 
  
Maitê Basso Fronza 
Obrigado a você. Mas alguém aqui no presencial gostaria de fazer alguma 
pergunta ou alguma sugestão, de novo Felipe? Você quer vir? Pode vir. 
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Felipe 
Dispensa a apresentação. Gostaria de falar também sobre a questão da 
água. A questão da água em Piracicaba, eu percebo através da apresentação 
que foi feita. Está muito tentando ver os pontos que são de recarga e tudo 
mais. E quando você centraliza isso,você acaba esquecendo de outros 
lugares que também são legais, de se fazer isso. Eu ando muito de bicicleta 
por aí e vejo muitas erosões e eu já procurei alguns órgãos pra fazer 
denúncia né? Porque acredito que não seja uma prática legal para 
agricultura, deveria ser diferente. Então, acho que o município poderia ter 
algum aplicativo, alguma tecnologia para poder a população também ajudar 
no controle, para ver isso, para poder, poder fiscalizar isso né?  Certo. O que 
eu tinha esquecido de falar também é a orientação para a agricultura orgânica 
e uma transição agroecológica né? Porque o que muda do orgânico para o 
convencional são os insumos né? E a prática também é muito importante 
para ser, ser mudada e a gente precisa mostrar como que é. Eu acho que é 
isso. 
  
Maitê Basso Fronza 
Está ok, obrigada. 
 
Camillo Barioni 
Então vamos iniciar as respostas. Primeiro quero responder a Aline Gonzalez 
que entrou em contato através do chat. Ela diz .Por favor, gostaria de saber 
se a audiência de hoje ficará gravada e disponível para assistir 
posteriormente? Sim, ela está sendo gravada e será transcrita integralmente. 
Então, depois poderá ser consultado tanto por escrito como através de 
sistemas de áudio. As perguntas do Felipe eu vou passar para Evelise. Ela 
faz umas considerações, depois eu complemento. 
  
Evelise 
Então, esclarecendo, até informando algumas questões relacionadas à 
produção orgânica agroecológica do município, o Felipe, ele fala das 
questões relacionadas, primeiramente da certificação né? Realmente a 
certificação é individual. Ela pode ser uma questão aí para o produtor rural. 
Em termos de custo, principalmente. Agora, a título de informação, nós temos 
no estado, já um protocolo que chama, protocolo de transição agroecológica. 
Ele é coordenado pela CDRS, antiga CATI. O município já trabalha, junto com 
a CDRS, para trabalhar nesse protocolo de transição agroecológica, que é o 
que? Na verdade é um reconhecimento, porque existe um período que a 
gente chama de conversão, quando a pessoa quer passar do convencional, 
para o agroecológico ou orgânico. Existe esse período de conversão. Esse 
período de conversão é uma janela e que para o produtor é complicado, 
porque ele ainda é convencional, mas não tem nenhum tipo de 
reconhecimento desse trabalho dele, durante o período de conversão. Então, 
esse Protocolo de transição Agroecológica é uma ferramenta a primeira 
ferramenta importante, que já é disponível para os produtores.  
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Nós já tivemos duas reuniões na SEMA em dois mil dezoito, dois mil 
dezenove trabalhando o protocolo de transição agroecológica junto com o 
pessoal do CDRS. Então existe essa já essa possibilidade.Inclusive tem um 
lugar de destaque nas nossas varejões municipais para esse pessoal que vai 
estar em transição agroecológica. Isso é uma das propostas. Aí uma outra 
informação é que além da certificação particular, existe uma certificação 
participativa que é coordenada pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, que é Federal.  
Então já existe esse protocolo de participação, Certificação participativa a 
nível federal e depois esse de transição agroecológica a nível estadual né? E 
o município, ele está inserido, ele apóia essas atividades. Isso acontece muito 
ali na nossa sala de reuniões da SEMA. Então, o pessoal tem até esses 
mecanismos né? Para poder sair da certificação individual, que nesse 
momento realmente está complicado. Aí uma outra questão que você colocou 
dos resíduos orgânicos. Isso eu já até anotei aqui. Que a gente precisa 
trabalhar isso em conjunto com o pessoal do meio ambiente, no plano 
municipal de resíduos sólidos.Inclusive isso já está descrito aqui na nossa 
minuta tá. Essa ação. Então só completando o Felipe né ? Eu marquei aqui 
também a questão das microbacias, delas serem específicas para o pessoal 
poder participar. Primeiramente sim, mas é uma intenção do munícipio que 
caso já contemplamos aí, muitos produtores dentro dessas microbacias 
específicas, que o programa possa ser ampliado a nivel municipal, em outras 
microbacias sim, com certeza, então isso é uma diretiva que já está 
contemplada. 
 
Camilo Barioni 
Só complementando, os resíduos. Piracicaba tem uma usina de tratamento 
de resíduos. Isso não é jogar em aterro sanitário. Então os resíduos são 
separados por recicláveis e orgânicos. Os recicláveis são em parte doados 
para a cooperativa dos recicladores e outra parte tem outro destino para 
reciclagem também. O resíduo orgânico também é transformado, tanto em 
material de compostagem com de adubação e coisas desse tipo e geração de 
energia. A usina não esta cem por cento acabada, está a caminho dos cem 
por cento e já tem essa destinação. Com relação as folhas, também são 
encaminhadas para lá, são sacos amarelos que são específicos para isso,  
para serem enviados para lá. A própria SEMA utiliza uma parte disso, para 
uso em hortas comunitárias, então a gente está buscando sempre dá a 
destinação adequada para este tipo de subproduto ta ok? Agora do José 
Ferreira.  
 
Evelise 
O Sr José, eu entendi e até já anotei inclusive que eu acho que é uma 
proposta né? De que o município ele possa estabelecer ações ou campanhas 
de esclarecimento da população sobre o que são alimentos orgânicos e 
agroecológicos. E isso é uma é uma, é um trabalho, uma ideia, uma proposta 
antiga que já é desenvolvida na Sema e que realmente a gente precisa 
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colocar em prática, com certeza e utilizando inclusive o espaço público, das 
varejões municipais. Então a gente já tem falado bastante disso e não está na 
minuta, mas a gente vai acrescentar sim, já deixei marcado aqui. Ah, então, 
escapou uma aqui do Felipe, que é da erosão, Felipe também mais a nível de 
informação, é bom que se fale, porque, às vezes, nós temos que tomar 
cuidado a nível municipal de não interferir em questões que estão 
relacionadas ao federal e ao estadual. Por exemplo, a questão da erosão de 
solos, principalmente o estado, ele é o órgão fiscalizador, está relacionado à 
questão da conservação dos solos. Aqui em Piracicaba, especificamente é o 
CDA, que é a Coordenadoria de Defesa Agropecuária. 
Neste momento, acho que eles estão trabalhando remotamente, mas é o 
CDA que é realmente o órgão fiscalizador, então, como município, ele vai 
atuar nisso? Realmente, apoiando essas ações, acompanhando, enfim, 
relatando, reportando, mas o órgão fiscalizador mesmo que tem poder de 
autuação, é o CDA tá? Nesse momento até o presente momento. Então fica 
mais a título de informação mesmo. 
 
Camilo Barioni 
Também no combate à erosão, a gente tem o PSA, que é um pagamento por 
serviços ambientais. Aí entram, entra a combate à erosão, com a preservação 
de nascentes e preservação de floresta ciliar, isso tudo é compilado em 
informações, e o produtor que faz essas ações de preservação é premiado 
com um valor em dinheiro. Vamos a outras aqui do chat. Giovane, sugestão 
que se estabeleça atores responsáveis pela articulação da rede de combate a 
incêndios florestais na área rural como um todo. Está sendo tratado, nós 
vamos incorporar esse, a ação do Corpo de Bombeiros e da nossa Brigada 
de Incêndio e principalmente com a aquisição de um caminhão tanque para 
fazer esse combate a incêndio que já foi licitado, ele já está aqui em 
Piracicaba, está faltando só o licenciamento. Nós vamos incorporar isso no 
segue rural. Segue rural, é um sistema de segurança que nós estabelecemos 
em que o pequeno produtor, sempre que ele tiver uma emergência, ele pode 
solicitar, informando apenas um número de cadastro dele. Então, porque é 
muito difícil, por exemplo, para o Samu chegar na zona rural, no endereço 
que ele vai informar, olha é o sítio aqui próximo tal. Para evitar isso, as 
propriedades foram cadastradas e tem um número. A partir do momento que 
ele informa esse número, a viatura, seja da Guarda, da Polícia Militar, do 
Corpo de Bombeiros agora e também do Samu, ele já vai procurar o Google, 
no mapa, o caminho certo como se fosse o WAZE, mas na zona rural, está 
sendo implantado já. 
  
Evelise 
Tem também uma questão aqui do grupo Terra Esalq USP. Eu acredito que 
foi através de chat isso.A pergunta é: como controlar e denunciar à deriva de 
agrotóxicos, e ou contaminação da água por propriedades do agronegócio em 
áreas de agricultura familiar ? A questão que nem eu falo, das competências 
né? A questão da denúncia ou da comunicação aos órgãos públicos aí. No 
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caso de agrotóxicos, contaminação de água, eu entendo, no meu 
entendimento, que compete ao Estado através da CETESB, então a CETESB 
ela acolhe todo esse tipo de dúvidas e de questões, inclusive de denúncias 
sobre agrotóxicos e principalmente contaminação de água. Interessante 
ressaltar que o município, ele já tem uma uma, uma lei que fala sobre a 
questão da pulverização aérea, a pulverização aérea, ela é de esfera. A 
competência também é de esfera federal, mas um município já legislou sobre 
a parte que lhe competia e nós temos então, eu não vou lembrar o número da 
lei, mas nós temos já uma lei que fala da pulverização, dessa questão da 
deriva, principalmente da pulverização aérea em propriedades próximas ali do 
perímetro urbano. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acredito que tem 
ali, é uma, tem toda uma questão regulamentando. Isso você acha facilmente 
no site da prefeitura, no site da Câmara, também está disponibilizada essa 
legislação. Então o município e já fala sobre a questão da pulverização aérea, 
complementando, na verdade, o trabalho que é feito pela na esfera federal e 
na questão dos resíduos de agrotóxicos, é de competência realmente da 
Cetesb. O município, ele trabalha em parceria, em conjunto com essas 
instituições federais e estaduais para atuar justamente nessa questão 
mesmo, que é muito importante. 
 
Camillo Barioni 
Existem duas perguntas aqui. Felipe Mendes Kiode e Aline Gonzales. Como 
isso implica em mudança na legislação, eu vou passar para o procurador. 
  
Sérgio Bissoli 
Bem, a questão aqui colocada com relação à própria legislação, uma diz 
respeito às políticas públicas voltada ao pequeno produtor agroecológico que 
acabamos de colocar algumas questões aqui e a outra é com relação a 
destinação de áreas para reforma agrária. Aqui nós desenvolvemos aspectos 
que fogem, inclusive ao poder municipal, aqui nós temos algumas questões 
que tem que analisar, tanto a nível estadual como federal, então, portanto, 
não podemos avançar essa esfera, porque, apesar do município ter algumas 
legitimidades concorrentes, nesse caso aqui, nós não podemos legislar a 
respeito. Então, como não especificou direito, depois, se quiser avançar um 
pouquinho mais a respeito, a gente pode tratar do assunto específico, mas 
aqui é um assunto que foge à nossa alçada municipal.  
Uma outra questão é com relação ao CNPJ rural, que, gostaria que falasse 
sobre o acesso ao CNPJ rural. Eu não sei o que realmente aqui está sendo 
pleiteado, proposto. Porque se nós falarmos em destinação rural, nós 
estamos falando aqui então o Cadastro Rural, então temos aqui algumas 
questões a ser analisadas também, porque não, não estaríamos envolvendo 
aqui um Certificado Nacional da Pessoa Jurídica rural e sim o que estaríamos 
aqui falando, com relação à vocação, a destinação rural até de próprio 
imóveis urbanos, Então também não, não conseguiu entender bem o 
questionamento ou a proposta Podemos também avançar nesse 
questionamento, se quiser, até mesmo sugerindo, através do site, que já foi 
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até divulgado aqui na apresentação da engenheira Evelise.  
  
 
 
Maitê Basso Fronza 
Nós temos mais alguma pergunta pelo chat? Não? Presencialmente alguém? 
Por favor. 
  
Tatiana Rosseto 
Boa noite a todos, boa noite mesa. Sou Tatiana Rossetto. estudante de 
Veterinária.  A minha questão é a seguinte: existe um projeto já em , pelo 
secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, que ele disse que não, mas 
aparentemente é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai acabar com as 
casas de agricultura. Como você já bem sabem. Infelizmente o projeto é para 
transformar as casas de agricultura num projeto online. Agora, todos aqui 
sabem que a maioria dos produtores rurais têm muito pouco acesso à 
internet. Eles dizem que o processo hoje é muito analógico. Querem 
transformar isso numa maneira um pouco mais atual. Só que a gente sabe 
que a realidade não é essa. Infelizmente, não é essa. Eu, como estudante de 
veterinária, espero que as Casas da Agricultura não acabem, porque é uma 
maneira, hoje, do proprietário, do produtor rural, ter acesso à informação.  
De que maneira hoje a Prefeitura de Piracicaba, nesse projeto, entende que é 
possível manter o atendimento ao produtor rural, tanto o veterinário, como 
técnico agrônomo, sem transferir essa responsabilidade ao SEMA, que já é 
um setor muito atarefado, sem acabar com o setor, que é acabar com o setor 
que é da casa da agricultura, que traz dentro das propriedades rurais o 
atendimento necessário, principalmente para o desenvolvimento do pequeno 
produtor, sem abandonar o pequeno produtor, que hoje já está abandonado, 
na grande maioria deles, que tiveram em grande parte, parar com os seus 
serviços por falta de atendimento? Se eles acham que um serviços 0800, vai 
conseguir trazer atendimento ao produtor rural hoje. Não é mais fácil você ter 
o processo já em andamento da Casa da Agricultura, você equipar essa casa 
de agricultura de maneira melhor, com profissionais melhores, mais 
equipados, ao invés de você simplesmente acabar com esse centro, com 
esse serviço ? Os produtores rurais, hoje na cidade de Piracicaba, já estão 
avisados desse serviço que vai acabar? E vai se tornar um serviço 
eletrônico? Porque hoje o produtor rural em Piracicaba, que é o que eu faço, 
que é da maneira como eu trabalho hoje sei que produtor rural, mesmo na 
situação da Casa da Agricultura e do SEMA tá abandonado.  
Infelizmente a gente sabe que é uma realidade no município de Piracicaba, 
De que maneira hoje a Prefeitura de Piracicaba, dentro desse projeto, vai 
poder atender o produtor rural? Muito obrigado. 
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Sergio Bissoli 
Bem a questão aqui, colocada pela Tatiana. Primeiro, que foge um pouquinho 
aqui ao nosso a discussão que está em pauta da audiência, portanto, trata-se 
de um projeto de lei que está sendo discutido ainda junto à Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 
Isso é uma questão que não diz respeito até então ao município e, se isso 
ocorrer, vai ocorrer em âmbito estadual, então, temos aí uma assembleia 
para verificar ainda a questão da propositura do estado, do próprio secretário, 
para vermos como isso será realmente implantado.  
Eu penso que, com relação a essa questão, a própria Assembleia Legislativa 
dará a resposta. Se eles acharem que a proposta tem um viés que somente 
atenderá ou deixará de atender um núcleo que se está pensando, eles vão 
com certeza propor algo em prol dos produtores rurais.  
Então, não vejo nesse momento algo a ser colocado nessa questão dentro do 
município e dentro do plano que está aqui, está sendo discutido. 
  
Maitê Basso Fronza 
Mais algum questionamento?  
 
José Rodolfo Penatti 
 
Boa noite a mesa, boa noite a todos eu só vim colocar um pouquinho a parte 
de segurança na zona rural. 
  
Maitê Basso Fronza 
o seu nome? 
  
José Rodolfo Penatti 
Nome José Rodolfo Penatti, eu represento a Coplacana e a AFOCAPI isso 
sindicato rural de Piracicaba, patronal rural. Estamos bastante assalto 
ultimamente aqui na região de Piracicaba e semana passada, mesmo um 
produtor tradicional, nosso tamanho, o roubo de três tratores aí e todos toda 
semana, quase que tem máquina roubada na região, precisavam dar um 
ênfase melhor aí nós sabemos que existe aí o pessoal rodando ai, mas temos 
que criar um outro tipo de sei lá de fiscalização ou base, bases colocada, em 
certo certo ponto do município, que esse pessoal fique nessa base e aí seja 
localizado rapidamente porque esse veículo fica rodando.  
 
Eu fiquei três meses rural, que em Piracicaba, que nessa pandemia e junto 
com meu pai não vi ninguém passar aqui no bairro Campestre, nunca vi 
ninguém passar por lá. Às vezes passa na estrada lá rapidamente eles ficam 
mais batendo uma região só. Eu acho assim. Eu acho que deveria colocar 
bases em pontos estratégicos no município, para que para que seja mais 
rápido, talvez a locomoção ou ele, qualquer trânsito que fique passando ali, 
seja feito alguma abordagem. Meu ponto que o coloca em relação ao rapaz 
que colocou primeiramente ali de fazer, ele falou Felipe, ele falou primeiro aí 
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ele tem razão do que ele fala. Às vezes a parte que posso expressar... que 
ele falou... diz assim… Ele comentou isso... é produtor orgânico. Claro que é 
hoje. Produto orgânico é dificilmente a gente tem um produto orgânico, Seja 
cem por cento orgânico, é muito difícil e o custo é muito alto, porque a parte 
vão dizer que usá la, o esterco, tudo isso não é orgânico então é um semi 
orgânico. Está, na verdade, produto orgânico, cem por cento é muito difícil, é 
muito difícil, estou muito, muito alto, então, logicamente que seria ideal que a 
gente estivesse alimento para todo mundo orgânico. Só que a população, de 
maneira geral, ela não tem poder aquisitivo e nós não conseguimos produzir 
a escala que a gente precisa. Esse é o ponto que debate bastante esse 
assunto, isso aí obrigado. 
  
Camilo Barioni 
Com relação a segurança na área rural. Como eu disse, a gente está 
implantando esse sistema do seguro rural que vai melhorar isso.  
É evidente que com essa extensão territorial da zona rural, a gente tem 
dificuldades para ter um efetivo maior. Porém, tanto a Polícia Militar como a 
Guarda Civil estão empenhadas em criar condições melhores de segurança 
na zona rural. 
 Eu gostaria de pedir ao senhor aqui nos ajudasse a fazer o cadastro das 
famílias que moram na zona rural, no segue rural. Isso vai ajudar muito, 
porque, às vezes, não é com ele próprio, mas com o vizinho ele pode acionar 
imediatamente, Então, isso também faz parte, gostaria de agradecer a sua 
contribuição, vou pensar na criação das bases aí, junto com a Polícia Militar e 
com a Guarda Civil. Isso também já está no plano, está aqui exposto, eu 
agradeço a contribuição. 
  
Evelise 
Acho que a última, de Aline Gonzalez, acredita que tenha sido via chat. Ela 
pergunta quais propostas foram pensadas para os produtores em contexto 
urbano?  
 
Bom, aqui, já respondo que todas as propostas foram pensadas também para 
o produtor em contexto urbano.  
Lembrando da redação lá que está na minuta, que a gente fala de territórios 
na área rural, e outras áreas com aptidões agrícolas e rurais, isso está lá, a 
frase enfim, eu não vou achar, agora, que mais. Enfim, é só olhar a minuta 
que estão à tua falando, de outros territórios, com aptidão rural. Então, quais 
as propostas que foram pensadas para o produtor no contexto rural? Todas 
que estão contempladas na minuta. Inclusive, também todas que estão no 
nosso plano diretor, como a sessão. Benefícios voltados ao produtor Se não 
conseguem acessar DAP, dap para quem não sabe, Declaração de aptidão 
ao Pronaf Isso é também uma atribuição da nossa CDRS que é antiga CATI, 
e tem critérios. Agora, o que eu quero deixar assim, com certeza a título de 
informação. Uma informação importante é que, assim, o produtor urbano ele 
consegue ter DAP sim, é mais uma questão de enquadramento, mas é 
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preciso verificar bem certinho com o pessoal do CDRS e, se for possível, se 
tiver enquadrado assim, totalmente possível fornecer, ter a DAP, o agricultor 
urbano, ter DAP também está, então não, é um impeditivo. 
  
 
Maitê Basso Fronza 
Bom, gostaríamos então de agradecer a presença de todos. Agradecer 
também os cumprimentos da terra da ESALQ USP, da Maria Beatriz Silotto 
Dias de Sousa, do Davi Munhoz e do Giovanni Battista de Campos. Então, 
para as considerações finais e encerramento, vou passar a palavra à mesa, 
para que cada um possa fazer suas considerações. 
  
Arthur Ribeiro 
Boa noite a todos, só duas colocações rápidas aproveitando o senhor Pedro 
está aqui do COMDER e foi mostrado na apresentação da Evelise o primeiro 
objetivo do condena combater loteamentos clandestinos, então, reforça que já 
há pouco tempo, mas conseguimos colocar no site da prefeitura um disque 
denúncia então, hoje, quem quiser fazer a denúncia de uma ocupação 
irregular na zona rural, que é até mais difícil até chegar ao local encontrar, 
você consegue mandar até o celular, consegue mandar fotos, localização, 
tudo via o link de denúncia no site da prefeitura.  
 
Então, isso foi um avanço importante para poder chegar mais rápido ao local, 
evitar que avancem essas ocupações clandestinas, e aproveitando também a 
presença do José Ferreira daqui a do Conselho das Cidades. Como foi falado 
bastante aqui no Plano Diretor, nós mandamos hoje a convocação da reunião 
do Conselho, o conselho, a cidade está marcada para o próximo dia 
dezessete, onde nós vamos debater a aprovação no Senado também do 
Conselho, aonde nós vamos debater a aprovação da regulamentação do 
Plano Diretor, aprovado no Conselho da cidade. Vamos estar aptos para 
estar enviando à Câmara Municipal a regulamentação desse plano era isso 
obrigado boa noite a todos. 
  
Sérgio Bissoli 
Bom, também, agradecer a oportunidade mais uma vez dessa audiência, e 
penso que com relação àquilo que está sendo proposto ainda obviamente nós 
temos, estamos aguardando sugestões porque isso é importante também a 
participação e com relação ao porto, a própria proposta do plano em si. Nós 
temos aí até o dia dezesseis para aceitar essas sugestões, porque após, 
temos que levar também a aprovação do Conselho do COMDER e assim, 
com o texto já praticamente pronto encaminhar para a Câmara de Vereadores 
para que os vereadores possam aí sim analisar, deliberar e fazer essa 
aprovação. Então mais uma vez agradeço a oportunidade, nos colocamos 
sempre à disposição 
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Evelise 
Também agradecer novamente a participação de todos aqui presencialmente, 
pessoal que nos acompanhou aí virtualmente e reforçar a realmente. Mais 
uma vez que nós aguardamos as contribuições, via havia o site do Plano 
Rural também estará disponível lá no balcão da Sema, os formulários, se 
quiserem estarem preenchendo alguma alguma coisa ali do formulário na 
Sema, também é possível. 
 
Enfim, até o dia dezesseis, então nós estaremos aceitando todas essas 
sugestões, contribuições e reforçar aqui a equipe técnica e da Sema vai estar 
trabalhando em cima de todas essas contribuições, visando que fortalecer e 
incrementar e melhorar o nosso prazo é o projeto de lei, nossa proposta? 
Muito obrigado. 
  
Camilo Barioni 
Também agradeço a presença de todos aqui, principalmente ao longo de todo 
esse período em que nós formulamos. Esse plano vem desde dois mil e 
dezessete com reuniões temáticas com oficinas tanto na área urbana como 
na zona rural. E foi assim que nós conseguimos, junto com o COMDER, junto 
com IPPLAP e a Sema, fazer um plano que se não é o melhor do mundo, ele 
atinge a todos os moradores dessa cidade, Então eu agradeço previamente a 
todos que deram sua contribuição. De alguma forma. Em algum momento 
quero também dar os parabéns aqui, a engenheira Evelise não só pela, pela 
brilhante explanação de tudo aqui, mas pelo trabalho que foi desenvolvido ao 
longo desse tempo, para que o plano fosse o melhor possível, eu agradeço 
novamente e estamos lá na SEMA com as portas abertas para os próximos 
passos até que esse plano se transforme em uma lei, estejam lá quando se 
sentirem compelidos a esse essa conversa, a gente está lá à sua disposição, 
um grande abraço a todos. Uma boa noite e obrigado. 
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