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28 DE JULHO DE 2015

Câmara celebra o Dia do Agricultor 2015
Conforme iniciativa do vereador José Aparecido Longatto, a reunião solene
transcorreuse nas dependências do Centro Canagro "José Coral"
EM PIRACICABA (SP)
Foto: Fabrice Desmonts  MTB 22.946
Câmara celebra o Salvar imagem em alta resolução

Dia do Agricultor 2015
A Câmara de Vereadores de Piracicaba, conforme iniciativa do vereador José Aparecido Longatto
(PSDB), por intermédio do requerimento 355/2015, realizou nesta terçafeira (28), às 20h00, reunião
solene alusiva ao Dia do Agricultor 2015, comemorado no dia 23 de julho, em consonância com o
Decreto Legislativo 25/1999. O evento transcorreuse na sede da Coplacana (Cooperativa dos

Plantadores de Cana de Piracicaba e Região), auditório
do Centro Canagro "José Coral", avenida Comendador
Luciano Guidotti, 1937, bairro Jardim Caxambu. Mais
de 200 pessoas, entre autoridades, políticos,
representantes de entidades e a população em geral
participaram da solenidade.
Na categoria Agricultor Familiar, foi homenageado
Luis Milner. Além da categoria Agricultor Pequeno
Porte, onde foi contemplada Marina Sendim,
representado por João David Pavani. E, Agricultor de
Grande Porte, com destaque a José Nivaldo Alécio. A
categoria Instituição de Apoio à Agricultura, também foi contemplada, na evidência dos trabalhos da
Casa do Produtor Rural  Esalq/USP, representada pelo professor João Alexio Scarpare Filho. E, como
Empresa Destaque na Agricultura, foi contemplada a MecMac Máquinas Agrícolas, representada por
Leonel Frias Jr.
O evento foi gravado, para posterior transmissão pela TV Câmara, canal 08 da Net, TV Digital, canal
60.4 UHF e pela rede mundial de computadores, a internet, no endereço eletrônico
camarapiracicaba.sp.gv.br
Na formação da Mesa de Honra, o autor da solenidade, o vereador José Aparecido Longatto (PSDB),
que presidiu os trabalhos da noite; o representante do prefeito municipal Gabriel Ferrato (PSDB), o
secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Waldemar Gimenez; o presidente da Coplacana
(Cooperativa dos Plantadores de Cana), Arnaldo Bortoleto, que na oportunidade fez a leitura bíblica; o
presidente do Sindicato Rural de Piracicaba e presidente do Hospital dos Fornecedores de Cana, José
Coral; o presidente do Conder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), Fernando Codo;

representante do diretor da Esalq, professor Luiz Gustavo Nussio, o professor Pedro Valentim Marques;
a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piracicaba e Saltinho, Aparecida de Jesus; o
presidente da 8ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil  OAB Piracicaba, Fábio Ferreira de
Moura; Sérgio Rocha, diretor do Escritório de Desenvolvimento Rural de Piracicaba e, o delegado
assistente do Deinter 9, Luiz Henrique Zago.
O presidente da Câmara, Matheus Erler (PSC) e os vereadores Márcia Pacheco (PSDB), Pedro Kawai
(PSDB), Paulo Camolesi (PV), Gilmar Rotta (PMDB) e André Bandeira (PSDB), justificaram
ausência. A Orquestra Piracicabana de Viola Caipira abriu a solenidade com a música "Sertanejo de
Coração" e, na sequencia foi apresentado um vídeo institucional da Coplacana.
O presidente do Conder, Fernando Codo abriu o ciclo de discursos da noite agradecendo o vereador
Longatto, bem como os patrocinadores em apoio aos agricultores, e destacando o papel da Coplacana.
Além de parabenizar os contemplados da noite.
O presidente do Sindicato Rural e do Hospital dos Fornecedores, José Coral enfatizou a satisfação de
receber a todos, citou os homenageados da noite e, discorreu sobre a atuação de cada um na defesa da
agricultura. Também falou da importância da Câmara, no resplado aos agricultores.
O presidente da Coplacana, Arnaldo Bortoleto também felicitou a iniciativa de Longatto nas
homenagens, além de considerar a dificuldade do país, que deixa um pouco de lado o setor
agrícola. Disse que hoje países como a India e a China, contam com respaldo aos agricultures, sendo
que as dificuldades do produtor brasileiro são grandes. Bortoleto enalteceu os contemplados da noite,
além de enfatizar as parcerias.
O representante do prefeito de Piracicaba, Gabriel Ferrato (PSDB), o secretário de Agricultura e
Abastecimento, Waldemar Gimenez discorreu sobre a criação do Dia do Agricultor, que nasceu com a

precocupação de homenagear destaques no setor. Também falou da zona rural, dos seus mais de oito
mil moradores. Lamentou a situação do país, em crise jamais vista, onde o maior sacrificado é o povo,
em situação causada por pessoas que deveriam zelar pela população.
O autor da solenidade, o vereador José Aparecido Longatto, em primeiro lugar, evocou a Deus antes de
tudo, e agradeceu a oportunidade de partilhar os momentos da solenidade e, destacou a importância de
se homenagear os contemplados da noite. Longatto menciou questionamento de uma jornalista, quando
foi indagado sobre o significado da homenagem, no que discorreu sobre a sua origem na roça, em saber
o valor do trabalho pesado na agricultura, sendo que é ela que abastece a cidade.
Também considerou os monopólios, que hoje praticamente tomam conta do mundo, mas sem antes
impedir a atuação dos que ainda lutam em defesa do campo. E, sobre o linguajar do piracicabano,
mencionou versos de Pedro Chiquito, de que São Paulo é uma grande roseira e, o dia em que o interior
secar, a Capital não terá mais flor. Também falou da importância da preservação da água, e do
idealizador do mapa rural, fruto da iniciativa do exdireitor do DER, João David Pavani, onde hoje
todos os trajetos da zona rural do Estado de São Paulo estão demarcados.
Longatto também mencionou sua ida à cidade de Extrema, em Minas Gerais, na verificação de que hoje
o rio Piracicaba está morrendo. E, reiterou disposição de luta para preservar os recursos hídricos, no
estímulo aos agricultores, que receberão incentivos para preservar estes espaços. E, citou luta de 1995,
em trabalho com o vereador José Pedro Leite da Silva, na defesa do rio Corumbataí.
Também citou a criação do Fórum Permanente de Defesa do Rio Corumbataí, além de considerar que
nove milhões de paulistanos dependem da água do interior. Longatto considerou que hoje, 60 países
não tem água para beber e, criticou o desmatamento desenfreado no país. Ainda lembrou de ação que
fez no município de Rio Claro, em ação cívil pública. Além de comentar sobre visita que fez à
cidade de Charqueada, onde estão enterrando lixo sem critério nenhum.

"Temos ainda o nosso rio de boa qualidade", disse o parlamentar, além de considerar que temos hoje
quatro ribeirões, a serem recuperados. E, nominou os contemplados da noite, citando os relevantes
trabalhos de cada um. Concluiu suas considerações elecando o potencial do país frente às dificuldades
de gestão de nossos administradores, no imobilismo, que resultou nos desmandos da Petrobras. Rogou a
Deus para continuar nos protegendo e, agradeceu José Coral pela abertura da Coplacana na realização
da solenidade.
Para fazer uso da palavra em nome dos homenageados, o professor Pedro Valentim Marques agradeceu
o reconhecimento público em função da Câmara de Vereadores e, discorreu sobre a criação da Casa do
Produtor Rural, que envolve alunos e produtores, em atendimento a diversos municípios. Também
salientou aspectos sociais, que envolvem alunos, professores e toda a comunidade universitária, com o
esforço de todos, que se empenham em defesa do produtor rural.
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