
ATA DA 223º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 08 de Outubro de 2013. Das 14:00 às 16:00h.LOCAL:  EDR. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP. 2 

PRESENTES: Sabrina T. Bakker (CATI); Fernando Sturion Codo (COPLAC), Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais), 3 

Thiago Canello Franceschini (IBGE), Edmilson Jose Ambrosano (APTA), Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), Hugo 4 

José Tozze Junior (SAA-CDA), Raquel Isidoro (Instituto Terra Mater), Cristiane Moura (Camara de vereadores), Nelson 5 

Nivaldo Penatti (AFOCAPI). Faltas Justificadas: FLORESPI, ESALQ, SEMDES e SEMA. 6 

1)Leitura e aprovação da Ata anterior (15’); A ata da reunião ordinária de setembro e da extraordinária 7 

de setembro foram lidas e aprovadas por todos os presentes. 2)Definição de encaminhamentos sobre o 8 

tema “Nova Legislação Ambiental” no município de Piracicaba (30’); Sabrina diz que o COMDER 9 

planejou algumas ações para trabalho do tema no COMDER mas seria importante criar um grupo de 10 

trabalho para liderar essa temática; ficou assim definido que o Imaflora, Esalq, Terra Mater e CATI 11 

comporiam o grupo para organizar as ações neste tema, como a cartilha informativa para ser lançada no 12 

dia do agricultor, um evento sobre o tema aos produtores e/ou outras ações a serem definidas. 13 

3)Definição de encaminhamentos sobre a Revisão do Plano Diretor – Zona Rural (30’); Sabrina 14 

informa que o IPPLAP esta elaborando um esqueleto inicial do Plano diretor e que as ideias escritas pelos 15 

integrantes do COMDER na última reunião extraordinária foram encaminhadas ao IPPLAP. Ficou definido 16 

que o COMDER aguardaria esse esboço inicial do IPPLAP para que cada membro do COMDER leve a 17 

proposta para sua instituição para serem elaborados sugestões e críticas. 4) Orçamento Público de 18 

Piracicaba, e atuação do COMDER (30’); Lisandro diz que a Lei orçamentária anual já foi aprovada e 19 

que provavelmente haverão audiências publicas sobre o orçamento publico e que o COMDER poderia 20 

participar mais ativamente deste assunto. Cristiane diz que vai se informar do andamento do processo do 21 

orçamento publico e que irá informar o COMDER sobre as próximas etapas. Cristiane também informa que 22 

haverá reunião sobre saúde na zona rural na câmara dos vereadores e que repassara um convite ao 23 

COMDER com hora e data para participarmos deste evento.5) Finalização A reunião foi  dada por 24 

encerrada, e eu, Sabrina, escrevi a presente ata. 25 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),                                                                                                                                         26 

Presidente do COMDER 27 

Sabrina T. Bakker (CATI);  28 

Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais), 29 

 Thiago Canello Franceschini (IBGE),  30 

Edmilson Jose Ambrosano (APTA),  31 

Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), 32 

 Hugo José Tozze Junior (SAA-CDA),  33 

Raquel Isidoro (Instituto Terra Mater),  34 

Cristiane Moura (Camara de vereadores),  35 

Nelson Nivaldo Penatti (AFOCAPI).  36 


