
ATA DA 1.ª REUNIÃO DO C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2023 em 08/02/2023.

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, realizou-se a 1.ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (C.M.D.R.S./2.023)
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. Eduardo V. Romão, Sr. Denilson H. Vitti, Sr. Francisco I. Pastana Filho e, a convite, Sr. Luiz
Fernando M. Auler. Essa reunião iniciou-se com a convocação em caráter extraordinário, por
solicitação do Sr. Luiz Fernando M. Auler – Presidente do Sindicato Rural Patronal de Jahu,
apresentando  graves  reclamações  sobre  danos  provocados  pelas  chuvas.  O  assunto  foi
amplamente discutido pelos presentes e gerou uma Ata que está anexada. Dando continuídade,
às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco minutos),  continuando com a pauta ordinária
dessa Reunião. Na sequência ocorreu a leitura e aprovação da Ata de 07/12/2022. Sobre o uso e
conservação do solo na Região de Jahu, o Sr. Antonio Carlos B. M. Carioba comentou sobre as
diversas ações que o Município vem desenvolvendo, juntamente com a Raizen Energia S.A.,
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB),
Comissão  Municipal  de  Assuntos  do  Rio  Jahu,  seus  Afluentes  e  sua  Bacia  Hidrográfica
(COMARJ), Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania (SEJUST) e outros órgãos, no sentido
de eliminar os danos que vem ocorrendo, tanto no solo como em Estradas Municipais Rurais
(EMRs). Cita também que ocorrerá, em 2023, o II Forum das Águas da Região de Jahu e do
Comite da Bacia Hidrográfica do Tietê – Jacaré (CBH-TJ), eventos que envolvem todos os
municípios da região e gerará uma agenda positiva de ações. Ainda sobre o tema, Sr. Denilson
sugere  agendar  uma  reunião  com a  presença  do  Sr.  Bortolato,  engenheiro  agrônomo  com
bastante  experiência  no  assunto  uso  e  conservação  do  solo,  técnico  da  Coordenadoria  de
Assistência Técnica Integral (CATI) de São José do Rio Preto. Na sequência da pauta, o Sr.
Antonio Carioba comentou sobre a reunião ocorrida em seis de fevereiro de dois mil e vinte e
três  (06/02/2.023)  que  tratou do assunto  do Programa AgroSP+Seguro que gerou uma Ata
específica,  anexada.  Por  fim o  Sr.  Antonio  Carioba  explanou  sobre  a  realização  da  Expo-
Jaú/2023, em agosto próximo e solicitou apoio das entidades do setor agro-pecuário da região
de Jahu, tema que obteve total apoio dos membros participantes dessa reunião. O Sr. Antonio
Abdo Junior fez a divulgação do calendário da Reunião para o ano dois mil  e vinte e três
(2.023) “anexo”  Assim às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) encerrou-se essa Reunião. Eu
Antonio Abdo Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata.


