
ATA DA 224º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 1 

PIRACICABA 2 

DATA: 12 de Novembro 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), Tharic Galuchi (Imaflora), Edmilson Jose Ambrosano (APTA), Jose 6 

Lavres Junior (CENA), Thiago Canello Franceschini (IBGE), Ramon Urbano Monteiro Santos 7 

(Tanquinho), Lisandro Inakake de Souza (Imaflora), Renata Liva (SEMA), Raquel Izidoro (Terra 8 

Mater). Faltas Justificadas: Câmara dos vereadores, FLORESPI, SEMDES. 9 

PAUTA:  1)Leitura e aprovação da Ata anterior: A ata da reunião ordinária de Outubro 10 

foi lida e aprovadas por todos os presentes. ; 2) Plano Diretor Zona Rural: Sabrina explica 11 

que o IPPLAP, juntamente com a SEMA consideraram que o boneco inicial do capítulo do Plano 12 

Diretor da Zona rural será o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Piracicaba. Sabrina 13 

explica também que o PMDRS de Piracicaba vence este ano, e que de qualquer forma, precisa 14 

ser revisto pelo COMDER. Após debate sobre a questão ficou decidido que o COMDER irá rever 15 

o PMDRS e acordou-se que Jose Lavres iria fazer uma atualização da parte da educação na 16 

zona rural, Renata irá checar a questão de mobilidade na área rural, Sabrina e Fernando a 17 

questão da segurança em área rural, Lisandro na questão de saneamento rural, o GT de saúde 18 

rural irá ser contactado para contribuir na questão da segurança em área rural, Edmilson irá 19 

rever a parte da cana de açúcar e dos orgânicos, Ramon irá contribuir na parte de segurança e 20 

cadeia do milho, a Coplacana será contactada para contribuir com a cadeia de cana de açúcar, 21 

Fernando com a questão da cadeia do Leite, Raquel também questionou e sugeriu que se 22 

colocasse algo sobre reforma agrária no município, foi sugerido também que as demais 23 

cooperativas rurais deveriam ser contactadas para contribuir nas demais cadeias produtivas 24 

referentes a sua atuação.  Foi definido a data de 02 de dezembro para que todos possam 25 

encaminhar suas respectivas contribuições e apresentadas no próxima reunião ordinária. 3) 26 

Orçamento Público de Piracicaba, esclarecimentos sobre o orçamento referente à 27 

Agricultura; Tharic informou que a audiência publica do orçamento participativo será no dia 18 28 

de novembro e que a votação aconteceria no dia 23 de novembro e que o COMDER poderia, se 29 

quisesse, fazer junto a algum vereador a proposta de emenda. Apresentou a Lei orçamentária 30 

com os valores de cada pasta, foi discutido o uso desses recursos. Renata informa que a SEMA 31 

é considerada um pasta media mas que os recursos sempre são escassos, este ano o valor foi 32 

reduzido em relação ao ano anterior (diferença de R$ 2.000.000,00) devido a conclusão da 33 



obra da ponte do canal torto, informou que a grande maioria dos recursos são utilizados para 34 

pagamento de salário de funcionários e obras nas estradas. Edmilson lembra que o COMDER 35 

nunca procurou saber dos números da SEMA. Os dados foram discutidos e ficou decidido que 36 

o COMDER deveria acompanhar o uso do recurso da pasta e que no próximo ano , no mês de 37 

fevereiro,  Lisandro e Tharic farão uma agenda para conseguir acompanhar o uso dos recursos 38 

da pasta para que o COMDER participe mais ativamente do orçamento participativo em 39 

relação a pasta da Agricultura no município. 4) Finalização: A reunião foi  dada por encerrada, 40 

e eu, Sabrina, escrevi a presente ata. 41 

 42 

Fernando Sturion Codo (COPLAC),                                                                                                                                         43 

Presidente do COMDER 44 

Sabrina T. Bakker (CATI);  45 

Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais), 46 

 Fernando Sturion Codo (COPLAC),  47 

Tharic Galuchi (Imaflora),  48 

Edmilson Jose Ambrosano (APTA),  49 

Jose Lavres Junior (CENA),  50 

Thiago Canello Franceschini (IBGE),  51 

Ramon Urbano Monteiro Santos (Tanquinho), 52 

 Lisandro Inakake de Souza (Imaflora) 53 

Renata Liva (SEMA),  54 

Raquel Izidoro (Terra Mater). 55 


