1

ATA DA 252º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE

2

PIRACICABA

3

DATA: 03 de Agosto de 2016. Das 14:00 às 16:00h.

4

LOCAL: CATI. Rua Campos Salles, 507, centro. Piracicaba/SP.
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PRESENTES: Fernando Sturion Codo (COPLAC), Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab.
Rurais), Aparecida J. Camargo (Sind. Agric. Familiar), Jose Lavres Junior (CENA), Thiago
C. Franceschini (IBGE), Evelise Moda (SEMA), Jose A. BEndaolli (C. rural de Tanquinho),
Raquel Saches (APTA), Edmilson Jose Ambrosano (APTA), Horst Bremer Neto (ESALQ),
Ramon U. M. Santos(C. rural de Tanquinho), Dagmar Correr (santa Olimpia), Cristiane
Fernanda C. Moura (camara dos veradores), Pedro Eugenio Adamo(CEAGESP), Sabrina
T. Bakker (CATI/SP).

12

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

13

aprovada por todos os participantes. 2) Debate sobre a participação da guarda

14

municipal no programa de segurança rural: O Sr. Milane e o Sr. Correa participaram

15

como representantes da Guarda Municipal , que após receberem um pequeno resumo

16

do programa de segurança rural falaram que estão muito interessados em fazer parte

17

do programa mas que é preciso dar continuidade para que não caia no descrédito,

18

complementou que a guarda possui 4 viaturas que percorrem a zona rural, muito bem

19

equipadas inclusive com equipamentos de primeiros socorros e parceria com o SAMU.

20

A intenção da guarda é promover um monitoramento 24horas da zona rural, porém

21

devido a falta de pessoal só é possível fazer a ronda 12h/dia. Disse também que

22

existem 12 profissionais que atendem as ligações de emergência (com revezamento de

23

turnos) através do numero 153 da prefeitura que poderiam ser treinados em relação

24

ao programa SEG rural. Sabrina informou que para que o projeto possa acontecer,

25

seria necessário a compra de 4 GPSs, a guarda informou que a compra de GPS pela

26

prefeitura será um processo difícil e demorado principalmente devido ao ano eleitoral.

27

Bendassoli se prontificou a comprar 4 GPs pelo Centro rural de Tanquinho para

28

colaborar com o projeto. Assim, foi deliberado que assim que os GPSs forem

29

adquiridos, Sabrina enviará um oficio para a guarda municipal formalizando a parceria

30

e doação do GPS e seria marcado uma data para treinamento do pessoal da guarda em

31

relação ao funcionamento do programa. 3) Apresentação do Centro Rural de

32

Tanquinho, para renovação da Declaração de utilidade pública: O Sr. Albertino

33

Bendassolli se apresentou e apresentou os trabalhos realizados pelo centro rural de

34

tanquinho, que se formou em 1969, estimulados por lei municipal, com trabalho

35

voluntário onde tem se conseguido diversos benefícios para a comunidade, sendo os

36

principais a manutenção e administração do UBS de tanquinho incluindo a contratação

37

direta de diversos profissionais da saúde, manutenção de áreas verdes do bairro,

38

academia ao ar livre, reforma da escola municipal, monitoramento por câmeras de

39

segurança no bairro. A verba utilizada vem de repasses da própria prefeitura como

40

também da festa do milho verde, que é realizada todos os anos. Bendassolli salienta

41

que o centro rural atua fortemente para a melhoria da qualidade de vida dos

42

habitantes do bairro e que já passou por diversas fiscalizações sobre uso das verbas e

43

que o centro rural sempre comprovou idoneidade na contabilidade. Adicionou que a

44

prefeitura concluiu que a parceria resultou em maior eficiência e qualidade no uso de

45

recurso para gestão do UBS. Ouve debate e os presentes elogiaram o trabalho do

46

centro rural e declararam ser um exemplo que poderia ser replicada em outros bairros

47

rurais. 4) Informe sobre o andamento da obra da estrada do paredão vermelho do

48

projeto MBHII: Evelise informou que o processo já esta na prefeitura para ser

49

publicado a licitação da obra. 5) Carta manifesto sobre a venda de terras da APTA:

50

Edmilson informa que na próxima reunião ele apresentará a carta para aprovação do

51

COMDER. Tendo mais nada a declarar a sessão foi dada por encerrada e eu, Sabrina,

52

escrevi a presente ata.
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Fernando Sturion Codo (COPLAC),
Jacob Alcides Bortoletto (Sind. Trab. Rurais),
Aparecida J. Camargo (Sind. Agric. Familiar),
Jose Lavres Junior (CENA),
Thiago C. Franceschini (IBGE),
Evelise Moda (SEMA),
Jose A. BEndaolli (C. rural de Tanquinho),
Raquel Saches (APTA),
Edmilson Jose Ambrosano (APTA),
Horst Bremer Neto (ESALQ),
Ramon U. M. Santos(C. rural de Tanquinho),
Dagmar Correr (santa Olimpia),
Cristiane Fernanda C. Moura (camara dos veradores),
Pedro Eugenio Adamo(CEAGESP),
Sabrina T. Bakker (CATI/SP).

