
ATA da 9.ª REUNIÃO do C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 05/10/2022.

Aos cinco dias  do mês de  outubro do ano dois  mil  e  vinte  e  dois,  realizou-se  a  9.ª
Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável
(C.M.D.R.S./2.022)  de  Jaú,  com  início  às  17:00h  (dezessete  horas),  na  sede  da
Cooperativa Agrícola da Zona do Jahu, à avenida Zien Nassif, n.º 1616, Jaú/SP. Presentes
o  presidente  do  Conselho,  Sr.  Antonio  Carlos  Botelho  Müller  Carioba,  o  secretário
executivo Sr.  Antonio Abdo Junior e os membros Sr.  Denilson H. Vitti  e Sr.  José de
Sampaio Góes. Iniciou-se com a leitura e aprovação da Ata anterior. Seguindo a pauta, o
presidente explana sobre o Programa INVEST-SP com a disponibilização de um portal
para cadastro de proprietários de terras interessados, na qual empresa de grande porte
busca área de aproximadamente 100 ha (cem hectares), livres de ônus, com bons acessos,
água de qualidade e drenagem adequada, energia elétrica, para implantação de indústria
ligada a produtos biodegradáveis. O Sr. José de Sampaio Góes já se cadastrou junto a
Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  (SEDEMP),  considerando  a  proposta
interessante.  O material  foi  disponiblizado aos  membros  do CMDRS.  O Sr.  Antonio
Abdo comentou sobre o Decreto Federal 11.014 de 29 de março de dois mil e vinte e dois
que regulamenta o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas (RENAGRO)
que se tornam obrigatórios para tratores e demais aparelhos auto motores destinados a
puxar ou arrastar máquinas agrícolas que transitam em vias públicas e, facultativo para os
que não transitem em vias públicas. Também apresentou a Portaria MAPA n.º 452 de 04
de julho de dois mil e vinte e dois com tabela de preços mínimos para culturas de verão e
regionais  para  safra  2022/2023  que  norteiam  os  financiamentos  para  custeio.  Com
relação ao Programa Rotas Rurais, o Sr. Antonio C. B. M. Carioba ressaltou que não está
sendo possível acessar o Portal que fornece os dados geográficos das propriedades rurais.
O Sr. Denilson comentou que também não consegue o recibo de entrega do CAR, exigido
para fins de transações nas agências financeiras, emite somente o protocolo de envio. O
Sr. Denilson comenta ainda, sobre áreas ociosas no Colégio Agrícola que poderiam ser
mais exploradas. Sobre o Programa Melhor Caminho, O Sr. Antonio C. B. M. Carioba
citou o início das obras da fase II que contempla as EMRs 477, 050 e 490 (Vila Ribeiro,
Bairro  do Grizzo,  Iguatemy e  Palmital).  O Sr.  José  de  Sampaio  Góes  citou  sobre  o
triturador  de  entulhos,  obtido  graças  ao  Consórcio  da  Bacia  do Tietê.  Jacaré  Pepira.
Assim às 18:00h (dezoito horas)  encerrou-se essa Reunião.  Eu Antonio Abdo Junior,
secretário executivo, lavrei essa Ata.

                                    

                                                         


