
ATA DA 220º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 13 de Agosto 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), Edmilson José Ambrosano (APTA), 4 

Jose Lavres Junior (CENA), Nelson Nivaldo Penatti (Afocapi), Evelise Moda (SEMA), Bruna Trevisan (SEMA), 5 

Henrique Belinaso (CATI), Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais), Ramon Urbano M. Santos (centro 6 

Rural de Tanquinho), Hugo José Tozze Junior (CDA), Tharic Galuchi (Imaflora), Lisandro Inakake de Souza 7 

(Imaflora), Pedro Eugenio Adamo (Ceagesp), Ailton Uliana (IBGE), Amanda Couto (Imaflora), Cristiane 8 

Fernando da Costa Moura (Camara dos vereadores) e Horst Bremer Neto (Esalq). 9 

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: A Ata anterior foi enviada eletronicamente a todos os 10 

conselheiros  e foi lida e aprovada por todos os participantes. 2)Exposição sobre o Dia do Agricultor 2013: 11 

Evelise mostrou fotos do Dia do Agricultor 2013 e fez uma breve descrição do evento. Fez um 12 

agradecimento a todos os que auxiliaram no evento, citando especificamente a câmara municipal, com a 13 

Tania, a COPLACANA pela sessão do espaço e equipe do cerimonial, fotos e parceiros da cooperativa que 14 

disponibilizam uma verba para a execução do dia do agricultor, a CASE com o apoio financeiro, a FEALQ, a 15 

ESALQ com o lançamento da cartilha e ao grupo vocal “Luiz de Queiroz” da maestrina Cinthia Pinotti, que 16 

abrilhantou o evento, ao CEAGESP pelos arranjos florais da cerimônia, ao sindicato pelas flores e a todos os 17 

membros do COMDER que participaram do evento, e finalmente à comissão organizadora: Horst, Tania, 18 

Sabrina, Pedro, Fernando e Evelise. 3) Informe sobre andamento do grupo de Segurança Rural: Fernando 19 

explanou que houve uma reunião com o capitão Navarrete para alimentação de dados das propriedades 20 

rurais. Informou também que o FUNSEG esta sendo acionado para compra do GPS . Lisandro falou que não 21 

conseguiu contato com o a guarda municipal para falar sobre a oficina de segurança rural e pediu para que 22 

fosse enviado um ofício em nome do COMDER para que a guarda retornasse resposta. 4) Informe sobre a 23 

“Conferência Municipal do Meio Ambiente” : Tharic informou que esteve no evento e levou o 24 

encaminhamento do COMDER, informou que a conferencia foi dividida em 4 eixos temáticos e foram 25 

colocadas propostas de âmbito geral e âmbito local, essas propostas foram votadas para ver quais seriam 26 

encaminhadas. Para a área rural foram colocadas propostas gerais como a dos produtos fármacos 27 

aderirem a mesma lógica de embalagens de agrotóxicos, com logística reversa, transparência para escolha 28 

de aterros, coleta seletiva na área rural, criar a legislação para obrigar o uso de entulho em obras. Foram 29 

eleitos delegados para representar o município. 5) Distribuição da cartilha de Orçamento Participativo: 30 

Tharic distribui a cartilha “ Como participar do Orçamento Publico de Piracicaba” e sugeriu que todos 31 

lessem a cartilha que é muita ilustrativa para que na próxima reunião fosse discutido modos de como o 32 

COMDER poderia encaminhar esse assunto. 6) PALESTRA: Nova Legislação Ambiental Brasileira – Imaflora 33 

(60’): Amanda do Imaflora, apresentou de forma resumida a nova legislação ambiental brasileira. Após a 34 



apresentação, houve debate e perguntas. Foi deiberado que o OCMDER na próxima reunião ordinária 35 

definiria quais serão as próximas ações do COMDER neste assunto. 7) Finalização – assuntos gerais (15’): 36 

Evelise fala do IPPALP que esta fazendo a revisão do plano diretor municipal e que gostaria de abordar a 37 

zona rural , informou também que estão acontecendo fóruns abertos para debate do plano diretor. 38 

Sabrina ficou encarregada de reencaminhar as datas da Revisão dos plano diretor e que na próxima 39 

reunião poderíamos rever o atual plano diretor para que pudéssemos iniciar o debate. Henrique anuncia 40 

que a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) agora pode ser feita também para agricultores da área 41 

urbana pois alterou-se a interpretação desta LEI pelo MDA. Anunciou também que houve algumas 42 

alterações da LEI do PNAE, referente a alimentação escolar e se o COMDER quisesse poderia ser feito na 43 

próxima reunião uma explicação mais detalhada.Deu-se por encerrada a sessão, e eu, Sabrina, redigi a 44 

presente Ata.  45 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),  46 

Sabrina T. Bakker  (CATI),  47 

Edmilson José Ambrosano (APTA), 48 

 Jose Lavres Junior (CENA),  49 

Nelson Nivaldo Penatti (Afocapi),  50 

Evelise Moda (SEMA),  51 

Bruna Trevisan (SEMA),  52 

Henrique Belinaso (CATI),  53 

Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais),  54 

Ramon Urbano M. Santos (centro Rural de Tanquinho),  55 

Hugo José Tozze Junior (CDA), Tharic Galuchi (Imaflora),  56 

Lisandro Inakake de Souza (Imaflora),  57 

Pedro Eugenio Adamo (Ceagesp),  58 

Ailton Uliana (IBGE),  59 

Amanda Couto (Imaflora),  60 

Cristiane Fernando da Costa Moura (Camara dos vereadores)  61 

Horst Bremer Neto (Esalq). 62 

 63 
Fernando Sturion Codo (COPLAC),                                                                                                                                         64 

Presidente do COMDER 65 


