
ATA DA 251º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 1 

PIRACICABA 2 

DATA: 12 de Julho de 2016. Das 14:00 às 16:00h. 3 

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

PRESENTES: Fernando Sturion Codo (COPLAC), Dagmar Correr (Ass. Santa Olímpia), 5 

Raquel Sanches (APTA), Clovis J Slil (aquaplus), Nelson N. Penatti (AFOCAPI), Edmilson 6 

Jose Ambrosano (APTA), Renata Liva(SEMA), Ramon U M Santos (C. R. Tanquinho), 7 

Cristiane F.C. Moura(Camara dos vereadores), Henrique Bellinaso (CATI) e Sabrina T. 8 

Bakker (CATI). 9 

Pautas: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior; A ata da reunião anterior foi lida e 10 

aprovada por todos os participantes. 2) Caçambas Lixo meio Rural: O produtor Miguel 11 

Pino que solicitou a pauta não estava presente na reunião, porém foi levantado que o 12 

lixo na zona rural é realmente um problema grave pois existem pontos de coleta, 13 

através de caçambas, que ficam lotadas de lixo, a população não colabora e espalha o 14 

lixo ao redor das caçambas gerando grande poluição visual e problemas diversos de 15 

contaminação. Não foi levantado uma solução para este problema. Sabrina vai entrar 16 

em contato com Miguel pino para que na próxima reunião o comder possa tratar do 17 

assunto novamente. 3.   Dia do Agricultor: Cristiane distribui os convites para o dia do 18 

agricultor e a coplacana diz que colaborará com R$800,00 para a cerimônia. 4.   19 

Informes Recuperação Estrada Rural Paredão Vermelho - Projeto Microbacias II : o 20 

Sr. Clovis e Fernando demonstram grande insatisfação com a demora da reforma da 21 

estrada do paredão vermelho, acreditam ser ma vontade da prefeitura. Sergio Diehl da 22 

CATI afirmou que o recurso não foi usado pois a certidão de debito da prefeitura esta 23 

irregular e por isso o recurso não pode ser utilizado, assim fizeram um pedido de 24 

aditamento; afirmou que se o aditamento for recusado fariam um projeto no dobro do 25 

valor para o ano seguinte. Renata afirma que Waldemar declarou que devido ser um 26 

ano eleitoral não podem gastar o recurso. Penati sugeriu escrever uma carta para 27 

Waldemar agilizar a situação. Penati afirma também que estão organizando um grupo 28 

entre as usinas para fazerem uma parceria de melhoria das estradas rurais do 29 

município. Ficou deliberado que aguardaríamos a próxima reunião do COMDER para 30 

acompanhar o andamento do projeto de recuperação do paredão vermelho. 31 

5.     Demais assuntos: Em relação a venda de terras do estado Edmilson ficou 32 



responsável por redigir uma carta em nome do COMDER contrário a venda de terras 33 

do estado, para a próxima reunião. Será feito um convite ao capitão Sillas da guarda 34 

municipal para tratar do assunto de segurança rural também para a próxima reunião. 35 

Tendo mais nada a declarar, eu Sabrina Bakker redigi a presente Ata. 36 
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