
ATA DA 215º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

DATA: 19 de Fevereiro de 2013. Das 14:00h às 16:00h. 2 

LOCAL:  EDA. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.  3 

PRESENTES: Jacob Alcides Bortoletto (Snd. T. Rurais), Thiago Canello Franceschini  (IBGE), Evelise Moncaio Moda 4 

(SEMA), Armando Valler Amancio (EDA); Luiz Carlos Moretti (FLORESPI), Francisco Sabino (ACOPI), Fernando Sturion 5 

Codo (COPLAC), Pedro Eugênio Adamo (CEAGESP), Horst Bremer Neto (ESALQ), Tharic P Dias Galuchi (IMAFLORA), 6 

Renato Pellegrini Morgado (IMAFLORA), Aparecida Camargo (Sind. Agr. Familiar) , Henrique Bellinaso (CATI), Renata 7 

Liva (SEMA), Sabrina T. Bakker (CATI). Faltas justificada: Luiz Carlos Moretti (FLORESPI). 8 

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: Após leitura a ata da ultima reunião foi aprovada por todos os 9 

presentes. 2) Apresentação dos novos conselheiros do COMDER: Cada membro presente se apresentou  e informou 10 

a entidade que representa e o titular e suplente respectivos que participarão do COMDER até março de 2015, as 11 

entidades que não estavam presentes  foram citadas e lidas as cartas de nomeação com nome do titular e suplente. 12 

A câmara dos vereadores, CENA, ARCA, Ass. De Tanquinho, Inst. Terra Mater , Ass. Santa e Santa Olímpia não 13 

entregaram nomeação até a data da reunião. Aparecida pediu a palavra para dizer que o Sindicato dos trabalhadores 14 

rurais se dividiu em duas instituições: Sind. Dos trabalhadores rurais de Piracicaba e Saltinho  e Sindicato dos 15 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura familiar de Piracicaba e saltinho, ficou decidido que o novo sindicato 16 

será convidados a participar do COMDER como nova entidade.  3) Apresentação das ações de fortalecimento dos 17 

conselhos municipais de Piracicaba e uma breve apresentação do Observatório Cidadão de Piracicaba: Renato 18 

iniciou a explanação apresentando o site do observatório cidadão que é dividido em três temas principais: 19 

Transparência publica, Participação popular e Indicadores ambientais, mostrando o conteúdo de cada um dos itens. 20 

Dentro do tema de indicadores ambientais convidou o COMDER a participar da alimentação dos dados com algum 21 

indicador de Desenvolvimento Rural do Município. Após algumas dúvidas e debate sobre o assunto o COMDER se 22 

prontifica a pensar em algum indicador de desenvolvimento rural que poderia ser inserido no site. 4) Debate para 23 

definição das chapas da diretoria do COMDER para eleição na reunião de março: Pedro inicia o assunto explanando 24 

as atribuições do presidente do COMDER e pergunta se haveria alguém disposto a presidir o COMDER no próximo 25 

período. Pedro sugere a Fernando a presidência do COMDER e Fernando se dispõe a concorrer como presidente, 26 

com Pedro de vice e Sabrina de secretaria. Não havendo mais condidatos para os cargos de diretoria Evelise lembra 27 

a todos que ainda é possível que outras pessoas se candidatem para a eleição de diretoria que ocorrerá em março. 28 

Evelise pede que a reunião de eleição seja prorrogada para a 3º terça feira do mês de março para que haja tempo 29 

hábil para indicação das entidades que ainda não se manifestaram e elaboração do decreto de nomeação antes da 30 

reunião de eleição. Todos concordaram com a proposta de Evelise. Evelise também, lembra a todos que é 31 

importante que o COMDER retome e reavalie o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Piracicaba. 32 

Finalização: Deu-se por encerrada a reunião e eu, Sabrina Bakker, redigi a presente ATA que vai, assinada por mim e 33 

demais conselheiros presentes na sessão. 34 

Jacob Alcides Bortoletto (Snd. T. Rurais),  35 
Thiago Canello Franceschini  (IBGE),  36 
Evelise Moncaio Moda (SEMA),  37 
Armando Valler Amancio (EDA);  38 
Luiz Carlos Moretti (FLORESPI),  39 
Francisco Sabino (ACOPI), 40 
Fernando Sturion Codo (COPLAC),  41 
Pedro Eugênio Adamo (CEAGESP),  42 
Horst Bremer Neto (ESALQ),  43 
Tharic P Dias Galuchi (IMAFLORA),  44 
Renato Pellegrini Morgado (IMAFLORA),  45 
Aparecida Camargo (Sind. Agr. Familiar), 46 
Henrique Bellinaso (CATI),  47 
Renata Liva (SEMA),  48 
Sabrina T. Bakker (CATI). 49 


