
ATA DA 225º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 1 

PIRACICABA 2 

DATA: 10 de Dezembro de 2013. Das 14:00 às 16:00h. 3 

LOCAL:  EDR. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  4 

PRESENTES: Sabrina T. Bakker (CATI); Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais), Fernando 5 

Sturion Codo (COPLAC), Edmilson Jose Ambrosano (APTA), Ramon Urbano Monteiro Santos 6 

(Tanquinho), Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), Evelise Moda (SEMA), Ailton Uliana (IBGE), 7 

Hugo Jose Tozze Junior (CDA), Jose Rodolfo Penati (COPLACANA), Horst Bremer Neto (ESALQ).  8 

PAUTA:  1)Leitura e aprovação da Ata anterior: A ata da reunião ordinária de Novembro 9 

foi lida e aprovadas por todos os presentes. ; 2) Apresentação do PMDRS com revisão 10 

apresentada pelos Conselheiros. Debate e alterações do PMDRS: O PMDRS foi 11 

apresentado com as alterações enviadas por Centro Rural de Tanquinho, Imaflora e 12 

APTA. O documento foi revisto e ficou decidido que ainda serão possíveis 13 

modificações até a reunião de março de 2014 onde será colocado o documento pronto 14 

para aprovação do COMDER. Foi deliberado que Sabrina encaminhará a versão 15 

alterada o mais rapidamente a todos os conselheiros para que todos pudessem propor 16 

alterações a partir deste documento. Foi deliberado que este documento será o 17 

documento norteador para a construção do capitulo rural do Plano diretor municipal. 18 

3) Apreciação do COMDER da proposta de manifestação de interesse da 19 

COOPIHORT (Cooperativa dos Horticultores da região de Piracicaba) para o 20 

programa Microbacias Hidrográficas II : Sabrina apresentou a documentação da 21 

Manifestação de interesse ao conselho, no qual a COOPIHORT formaliza o interesse 22 

em participar do MBHII com projeto que prevê a construção de uma cozinha de 23 

higienização e pré-processamento de hortaliças e caminhão para transporte da 24 

mercadoria, totalizando o investimento de aproximadamente R$430.000,00. Foi 25 

apresentada também a ATA de constituição, CNPJ, estatuto da COOPIHORT. Após 26 

debate e análise da documentação, o COMDER declara por unanimidade a 27 

COOPIHORT elegível para participação no programa Microbacias Hidrográficas II. 4) 28 

Assuntos Gerais: Lisandro informa que participou da reunião do conselho de Saúde 29 

do município e informa que o Conselho gostaria que um representante do COMDER 30 

participasse do Grupo de trabalho de saúde rural do conselho de saúde, após debate, 31 

definiu-se que a melhor pessoa seria Dona Aparecida Do Sindicato dos Agricultores 32 

Familiares. Deliberou-se que Dona Aparecida será contactada para representar o 33 

Comder no conselho de saúde e verificar os procedimento específicos para formalizar 34 

a parceria. Lisandro informa também que foi aprovada a LEI 243/13 que institui o 35 



fórum permanente dos Conselhos no município composto pelo presidente e secretario 36 

de cada conselho do município. Lisandro informa também sobre a avaliação dos 37 

conselhos do município que foi realizado pelo Imaflora e ESALQ que indicou as 38 

principais dificuldades dos conselhos, explica que a maioria dos conselhos são 39 

deliberativos e consultivos, porém o desafio é fazer com que os conselhos sejam 40 

realmente deliberativos, atuantes e representativos. Foi deliberado que em janeiro não 41 

haverá reunião ordinária do COMDER e que na reunião ordinária de fevereiro será 42 

definido a agenda do COMDER para o ano de 2014. Penati sugeriu para que pelo 43 

menos uma reunião por ano seja realizada em área rural. Horst sugeriu que fossem 44 

realizadas excursões dos representantes do COMDER para bairros rurais para 45 

conhecer melhor a zona rural do município .4) Finalização: A reunião foi  dada por 46 

encerrada, e eu, Sabrina, escrevi a presente ata. 47 

 48 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),                                                                                                                                         49 

Presidente do COMDER 50 

Sabrina T. Bakker (CATI);  51 

Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais),  52 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),  53 

Edmilson Jose Ambrosano (APTA), 54 

 Ramon Urbano Monteiro Santos (Tanquinho),  55 

Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), 56 

 Evelise Moda (SEMA), 57 

 Ailton Uliana (IBGE),  58 

Hugo Jose Tozze Junior (CDA), 59 

 Jose Rodolfo Penati (COPLACANA),  60 

Horst Bremer Neto (ESALQ).  61 


