
ATA DA 6.ª REUNIÃO DO C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 06/07/2022. 

 

Aos seis dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a 6.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 Júlio S. Marcondes, Carlos E. Nabuco de 

Araújo, Denilson H. Vitti, Eduardo V. Romão e Edwin Montenegro como convidado. Iniciou-se com 

leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. Na sequência o Sr. Eduardo Romão convida o Sr. Antonio 

C. B. M. Carioba a participar da Reunião de Operação Corta-Fogo a realizar-se em 13/07/2022 na cidade 

de Ribeirão Preto, porém outros compromissos o impedem de participar. No mesmo assunto o Sr. 

Eduardo Romão comenta sobre os 15 (quinze) anos de Operação Corta-Fogo com a Certificação Estadual 

sobre as boas práticas e eliminação de queima controlada e também as Certificações Interrnacionais 

conferidas pela SOLIDARIEDAD (Holanda) e BOM SUCRO (Inglaterra) a qualidade do açúcar. O Sr. 

Antonio C. B. M. Carioba comenta sobre o assunto diagnóstico da percepção de ocorrência de 

Javali/Javaporcos, que deverá ser aplicado um questionário a pelo menos 05 (cinco) produtores ou 

técnicos com relação a presença desta, local, regularidade, etc. Comenta também sobre o contato da 

Confederação Nacional da Agricultura Familiar – CONAFER, com relação ao Programa de Melhoria 

Genética do Rebanho Bovino através de convênio para aplicação de técnicas de inseminação artificial, 

baseando-se em um diagnóstico e interesse do município, no que o Sr. Julio (CDRS) fará um 

levantamento dos produtores de leite/corte, mas conforme várias opiniões acredita-se que nesse 

município não possui a viabilidade para tal programa e, o Sr. Edwin Montenegro cita o criador Valdir 

Marangoni (14-9 9146-6726 e 11-9 8396-0253) que talvez tivesse interesse, e ainda deve-se pensar nas 

contra partidas do município. Na sequência, o Sr. Julio comenta sobre a adesão dos produtores rurais ao 

novo CAR, quando o Sr. Denilson cita dificuldades de envio on-line, no que Júlio fala que a migração 

da plataforma anterior para Federal,  está em fase de adequação. Usar o site car.gov.br e baixar por 

município, que o prazo para esta adesão é até 31/12/2022, passível de retificação. O Sr. Eduardo Romão 

coloca o apoio da Associcana e alerta sobre a qualificação dos ténicos para execução de cadastro. Com 

relação ao controle de queimadas, o Sr. Denilson lembra sobre o Curso de Capacitação de Brigadistas a 

realizar-se em Mineiros do Tietê, promovido pelo Sindicato Rural e Senar nos dias 13 e 14/07/2022. O 

Sr. Antonio C. B. M. Carioba diz que enviará servidores municipais para participarem. O Sr. Eduardo 

Romão comenta sobre a existência de um monitoramento em tempo real, via satélite, que detecta focos 

de incêndio por percepção de calor e a comunicação ocorre pelo Telegram. Contatar a Polícia Ambiental 

de Bauru na Coordenadoria da Bio-Diversidade. O Sr. Eduardo Romão, atraves do C.M.D.R.S. 

Parabeniza a Secretaria de Proteção e Direitos dos Animais pelo trabalho na captura de equinos errantes, 

no que o Sr. Carioba ficou de disponibilizar o telefone do Plantão de Capturas: (14) 9 9751-8541. O Sr. 

Eduardo Romão cita a existência de uma ONG de Proteção aos Animais que realiza capturas, mediante 

convênio com o município, sem custos – contactar Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu. Por 

fim, o Sr. Julio Marcondes cita o lançamento de ações da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo (SAA-SP) e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) para 

Implantação do Sistema de Lavoura/Pecuária/Floresta – ILPF, em parceria com Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Cooperativa Agroindustrial de Maringa/PR (COCAMAR), 

havendo necessidade de unidades demonstrativas e capacitação de técnicos e produtores rurais. Assim 

às 19:00h, (dezenove horas) encerrou-se essa Reunião. Eu Antonio Abdo Junior, secretário executivo, 

lavrei essa Ata. 

 

                                                      

                                                                           


