
ATA DA 217º REUNIÃO EXTRA0RDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PIRACICABA 1 

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

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

PRESENTES: Sabrina T. Bakker (CATI), Francisco Sabino (ACOPI), Tiago Canello Franceschini (IBGE), Aparecida 4 

Camargo (Sind. Trab. Familiar), Jacob Alcides Bortoletto (Sind T Rurais), Fernando Sturion Codo (COPLAC), Débora CC 5 

de Angelis (SEMDES), José Lavres Junior (USP-CENA), Fabio L. F. Dias (APTA), Waldemar Gimenez(SEMA), Ramon 6 

Urbano M Santos (Centro rural de tanquinho), Evelise Moncaio Moda (SEMA), Renata Liva (SEMA), Hugo Jose Tozze 7 

Junior (CDA), Cristiane F.C. Moura (câmara de vereadores de Piracicaba), Tharic Galuchi (Imaflora), Horst Bremer 8 

Neto (ESALQ). 9 

PAUTA: 1)Leitura e aprovação da Ata anterior: Após leitura, as atas das reuniões ordinárias de abril e março 10 

foram aprovadas por todos os conselheiros. 2)Definição do trecho de estrada que será recuperado com os recursos 11 

do projeto Microbacias II: Fernando iniciou agradecendo a presença do secretario da agricultura Waldemar Gimenez 12 

e dos demais representantes da SEMA e expos a questão da indicação da estrada rural que deve ser escolhida pelo 13 

COMDER para ser contemplada com os recursos do Projeto Microbacias II. Fernando e Waldemar Gimenez 14 

propuseram pela escolha da estrada do Paredão Vermelho, pois é utilizada por muitos produtores de leite que 15 

participaram do projeto Microbacias II e que precisa ser recuperada, contando com o apoio de todos os 16 

conselheiros, definiu-se que serão recuperados os 33 kms da Estrada do Paredão Vermelho, denominada 17 

oficialmente de PIR 290, além de uma estrada municipal PIR 017/290, com extensão de 3km, que liga a SP 147 até o 18 

Paredão Vermelho. Waldemar falou que a recuperação da estrada depende do custo que terá o cascalho utilizado e 19 

que é preciso verificar exatamente qual será a fonte possível de cascalho para implantação do projeto. Bruna, Engª 20 

Civil da prefeitura,  questionou o tempo disponível para o projeto e Sabrina ficou encarregada de verificar a 21 

possibilidade de prorrogar o data de recebimento do projeto pela CATI devido ao pouco tempo para a execução do 22 

mesmo. 3) Eleição dos Homenageados durante a comemoração do dia do agricultor de 2013: Iniciou-se a 23 

apresentação das indicações por entidade, a COPLACANA indicou Paulo Pino como agricultor familiar , Andrea 24 

Schiavolin como produtora e a empresa CASE como empresa a ser homenageada, a SEMA indicou  Hilda Tereza Diehl 25 

Guarnieri como agricultora e a IBS mudas como empresa a ser homenageada, a CATI indicou Rosana Rocha como 26 

agricultora e Julio Faganello como agricultor Familiar, a ESALQ indicou a empresa BUG como empresa a ser 27 

homenageada e a Associação de Tanquinho indicou a entidade CENA para ser homenageada.  Após cada entidade 28 

explicar o motivo da homenagem foi feita a eleição e ficou definido que como agricultora familiar a homenageada 29 

será Hilda Tereza Diehl Guarnieri, como agricultor familiar o homenageado será Julio Faganello. A COPLACANA pediu 30 

para que a votação de médio/grande produtor fosse adiada e o pedido foi acatado pelo conselho. Definiu-se que 31 

seria melhor fazer a votação de empresa e entidade também na próxima reunião ordinária. 4)Demais assuntos: 32 

Evelise anunciou que o Regimento interno do COMDER e a nomeação dos novos conselheiros foi publicada no diário 33 

oficial no dia 11 de abril deste ano, e que, portanto, o COMDER esta totalmente regularizado. Horst anunciou que a 34 

ESALQ esta a disposição para fazer o evento do “Dia do agricultor” na ESALQ e que acredita que ao invés de fazer 35 

uma palestra sobre o novo código florestal durante o evento, seria interessante elaborar uma cartilha sobre o 36 



assunto e distribuir no dia do agricultor, todos gostaram da ideia e Horst ficou encarregado de tentar produzir a 37 

cartilha, com apoio do Imaflora e do COMDER.  Finalização: Deu-se por encerrada a reunião e eu, Sabrina, redigi a 38 

presente ATA que vai, assinados por mim e demais conselheiros presentes na sessão.  39 

Sabrina T. Bakker (CATI), 40 

Francisco Sabino (ACOPI), 41 

Tiago Canello Franceschini (IBGE),  42 

Aparecida Camargo (Sind. Trab. Familiar), 43 
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