
ATA DA 219º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 11 de Junho de 2013. Das 14:00 às 16:00h. 2 

LOCAL:  EDR. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  3 

PRESENTES: Fernando Sturion Codo (COPLAC), Sabrina T. Bakker  (CATI), Ramon Urbano M Santos, Dagmar 4 

Correr Dagmar Correr Schiavi (Santa Olímpia), Debora C.C. de Angelis (SEMDES),  Thiago Canello Franceschini 5 

(IBGE), Nelson Nivaldo Penatti (Afocapi), Pedro Eugenio Adamo (CEAGESP), Edmilson José Ambrosano 6 

(APTA), Jacob Alcides Bortoletto (sind T Rurais), Aparecida de Lourdes Pino (sind Agricultura Familiar), Tharic 7 

Pires Dias Galuchi (Imaflora), Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), Ricardo Otto Leão Schimidt (Florespi), 8 

José Rodolfo Penatti (Coplacana), Ninfa Barreiros (Florespi).  9 

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: Após leitura, a ata da reunião extraordinária de Maio foi 10 

corrigida e aprovada por todos os conselheiros. 2)Informe sobre a “Conferencia do Meio Ambiente”:  Ninfa 11 

Barreiros se apresentou e explicou sobre a Conferencia municipal do Meio ambiente, que este ano prevê o 12 

debate da questão dos resíduos sólidos no município. Explicou que para o bom andamento da conferencia, 13 

serão feitas algumas pre conferencias livres pra tratar de alguns assuntos previamente. Disse estar muito 14 

preocupada com a questão dos resíduos sólidos no meio rural pois existem  pouca informação a respeito e 15 

que existem poucas propostas de ação também para a área rural. Após debate sobre a questão ficou 16 

deliberado que todas as pessoas que tivessem informações, como a COPALCANA sobre descarte de 17 

embalagens de agrotóxicos, a SEMA com o uso de material de demolição nas estradas rurais, Ramon sobre 18 

os resíduos de suínos, e Pedro com descarte indevido de material na beira de estradas rurais,  ou sugestões 19 

e percepções sobre o temática dos resíduos sólidos na zona rural, iriam encaminhar as informações para 20 

Sabrina para que os dados fossem compilados e levados na conferencia. Tharic se prontificou a comparecer 21 

na conferencia em nome do COMDER e levar o documento compilado. 3) Definição de encaminhamentos 22 

em relação a temática de Segurança Rural: Sabrina sugeriu que para que o tema encaminhe mais 23 

rapidamente seria interessante montar um grupo de trabalho para tratar do assunto e perguntou quem teria 24 

disposição para participar. Se prontificaram para o grupo: Pedro, Fernando e Sabrina e provavelmente com a 25 

participação de Evelise. Este grupo ficou responsável por dar prosseguimento nas ideias levantadas durante 26 

o debate da reunião anterior conjuntamente com a PM e guarda municipal. Penatti sugeriu que fosse chama 27 

também o FUNSEG (Fundo de Segurança), fundo promovido por diversos setores do município para auxiliar 28 

o poder publico na questão de segurança.   4) Definição de encaminhamentos sobre a temática da nova 29 

legislação ambiental para produtores rurais: Definiu-se que a na reunião ordinaria de agosto o Imaflora 30 

promoveria uma palestra interna ao COMDER e a partir desta palestra o Comder definiria os próximos 31 

passos para trabalhar este tema.  5)Forum dos Conselheiros: Fernando explanou que participou do fórum 32 

dos conselhos do município e que este espaço é importante para promover a integração entre os conselhos 33 



e aprendizado mutuo, prosseguiu com a leitura da minuta da ata. 6) Informe sobre o Dia do Agricultor: 34 

Fernando explanou que este ano o COMDER realizará o Dia do Agricultor juntamente com a Camara dos 35 

Vereadores e que ainda estavam faltando patrocinadores, pediu para que os conselheiros auxiliassem nessa 36 

questão.  e Considerações finais:  Deu-se por encerrada a sessão, e eu, Sabrina, Redigi a presente Ata. 37 
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