
ATA DA 11.ª REUNIÃO DO C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 07/12/2022.

Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a 11.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 Carlos E. Nabuco Araújo, Francisco J.
Pastana Filho e José de Sampaio Góes e o convidado Nildo Vicente Silva. Iniciou-se a 11.ª Reunião
Ordinária  do  CMDRS  com  o  Sr.  Antonio  Carlos  Botelho  Müller  Carioba,  presidente,  fazendo  a
abertura  e  agradecendo  a  presença  dos  membros  e  convidado.  Na  sequência  ocorreu  a  leitura  e
aprovação  da  Ata  anterior.  O  Sr.  José  de  Sampaio  Góes  elogiou  os  trabalhos  do  Escritório  de
Desenvolvimento Rural de Jaú (EDR-Jaú) na confecção do novo Cadastro Ambiental Rural (CAR),
sendo feita as devidas correções e a inclusão de estradas, internas de servidão e EMRs. Seguindo a
pauta, o Sr. Antonio Carioba comenta sobre evento Carreta-Agro do Banco do Brasil, em parceria com
a Prefeitura do Município de Jahu, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e Associação
dos  Plantadores  de  Cana  da  Região  de  Jaú  (Associcana),  a  realizar-se  entre  os  dias  15  e  16  de
dezembro de 2.022, na sede de campo da Associcana com os horários para o dia 15 das 12:00h às
19:00h e dia 16 das 08:00h às 12:00h , no qual haverá a divulgação de propostas do Banco do Brasil
aos  produtores  rurais  e,  concomitante  explanação  do  EDR-Jaú  sobre  o  novo  CAR  e  Secretaria
Municipal  de  Agricultura  (SEAGRI  –  JAHU)  sobre  Rotas  Rurais.  O  Sr.  Antonio  Carioba  segue
explanando sobre o Circuito de Inovaçãoe Empreendedorismo de Jahu (CIEJ), projeto da Secretaria de
Desenvolvimento  Econômico,  Empreendedorismo  e  Inovação  (SEDEMPI),  que  em  2023  será
direcionado ao agro-negócio, trazendo tecnologias inovadoras tais como DRONAGEM, GPS, Tratores
e Máquinas Tecnificadas, que trarão grande avanço na produção agro-pecuária. O Sr. José de Sampaio
Góes cita trabalhos que serão realizados em sua propriedade, já durante esse ano agrícola, em parceria
com a Faculdade de Técnologia de Jaú (FATEC) que demonstrará tecnologias agrícolas com uso de
inteligência artificial.  O Sr.  Nabuco comenta a importância do setor agro-pecuário, através de suas
instituições nessa divulgação de tecnologias e oportunidades como incentivo aos pequenos produtores
a se tormarem empreendores, a partir de conhecimentos adquiridos, citando o SIM recém aprovado no
nosso município,  como ferramenta importante  que trará uma agregação de valor  ao produto final,
consequentemente  mais  renda  ao  pequeno  produtor  e  provocando  a  necessidade  de  empreender.
Seguindo a pauta, o Sr. Antonio Carioba comenta sobre Programa Federal “Alimenta Brasil”, antigo
Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA),  no  qual  o  município  estuda  sua  adesão  através  do
Conselho Municipal de Assistência Social ou através do CMDRS. Esse programa consiste em compra
com doação simultanea, isto é, o Governo Federal disponibiliza verbas para aquisição de alimentos da
Agricultura  Familiar,  destinados  a  pessoas  com  insegurança  alimentar,  entidades  filantrópicas,
hospitais,  presídios,  rede pública de ensino e outras.  Nesse programa o valor por unidade familiar
chega  a  R$ 12.000,00 (doze  mil  reais)/ano com a exigência  do  Cadastro  da  Agricultura  Familiar
(CAF), antiga DAP. Com relação a esse assunto, muitas opiniões foram colocadas de forma unanime
quanto a importância dessas ações que favorecem na renda dos pequenos produtores e que é necessário
o apoio dos Poderes Públicos Municipal e Estadual no que conserne a organização da produção e na
comercialização.  Assim  às  18:45h  (dezoito  horas  e  quarenta  e  cinco  minutos)  encerrou-se  essa
Reunião. Eu Antonio Abdo Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata.


