
ATA DA 5.ª REUNIÃO DO C. M. D. RURAL/2022 de 08/06/2022. 
 

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a 5.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. João André Miranda deAlmeida Prado, Sr. Eduardo Vasconcelos Romão, Sr. Denilson 

Hilário Vitti, Sr. José de Sampaio Góes, Sr. Carlos Eduardo Nabuco de Araújo e Sr. Francisco Ignácio Pastana. 

Iniciou-se com a leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. O Sr. Antonio Carlos Botelho Müller Carioba 

fala sobre o Programa Nova Frota do Governo Estadual, pelo qual Jaú fora muito beneficiado com a vinda de 03 

(três) pás carregadeiras, 01 (uma) patrol e 01 (uma) retro-escavadeira, e que há a necessidade de capacitar 

operários conforme a NR-31, segundo o Sr. Eduardo Romão. Com relação ao Programa Estadual “Melhor 

Caminho”, o Sr. Carioba falou sobre seu andamento com serviços já concluídos na Região do Pouso Alegre de 

Baixo e Reforma Agrária e que está se iniciando ações nas região do Bairro dos Grizzo, Vila Ribeiro, Iguatemi e 

Palmital nesta 2.ª etapa. O Sr. Denilson Vitti cita que os serviços de recuperação das Estradas Municipais Rurais 

(EMRs) estão sendo muito bem feitos. Com relação ao combate à incêndios, o Sr. Antonio Abdo Junior apresenta 

o mapa e coordenadas de localização de 11 pontos de recarga de água (bicões), cita que já foi enviado ofíco aos 

responsáveis por esses pontos solicitando autorização de uso emergencial, bem como levantando problemas de 

manutenção. O Sr. Denilson comentou sobre incêndio ocorrido em 07 de junho de 2.022 na Região do Bairro dos 

Grizzo e que pelo menos 05 (cinco) caminhões-pipa estavam atuando e que foi difícil o controle do fogo. O Sr. 

Antonio Carioba cita ações conjuntas com outros órgãos (Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros, …) para realização de cursos de brigadistas, aquisição de EPIs, campanhas de conscientização na 

mídia (rádio e TV), bem como das pessoas que transitam pela Zona Rural (catadores de recicláveis, motociclistas, 

grupos de ciclistas e outros) no sentido de evitar e/ou comunicar, início de incêndios com brevidade. O Sr. Carlos 

Nabuco comentou, mais uma vez, sobre o problema de incêndios no bota-fora de galhos na EMR-351, fato que 

o Sr. Antonio Carioba cita ter conhecimento e que está se envolvendo no assunto, apesar de ser de 

responsabilidade das Secretarias de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. Ainda sobre ações contra incêndios na 

região, o Sr. Carioba comentou que o Município fora contemplado com um caminhão-pipa, graças ao esforço 

conjunto do Poder Público, Associcana, Cooperativas, Sindicatos e outras entidades ligadas ao Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) junto ao Governo do Estado de São Paulo. Na 

mesma pauta incêndios, o Sr. Antonio Carioba apresentou o esboço da cartilha que está elaborando, para 

apreciação e sugestões. Na sequência abordou-se o assunto dos processos recebidos da concessionária EIXO, 

responsável pela rodovia SP 304 (Jaú – Mineiros do Tietê) que tratam do fechamento de acessos de várias EMRs 

e, que as Secretarias de Agricultura e de Mobilidade Urbana já solicitaram a relação de acessos envolvidos para 

tomar as devidas providências. O Sr. Eduardo Romão comenta sobre a importância de se enviar um ofício, em 

nome do Prefeito Municipal, à Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), coordenadora das 

concessionárias, com a finalidade de evitar fechamentos aleatórios, sem concordância do Poder Público 

Municipal. O Sr. Carlos Nabuco questionou sobre o andamento da Lei que institui o Serviço de Inspeção 

Municipal (SIM), no que o Sr. Antonio Carioba cita sobre a acessoria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) para concluir o texto desta Lei, no que se refere as taxas que devem constar, 

ponto este solicitado pela Câmara de Vereadores para uma segunda apreciação. Com relação a pauta sobre animais 

errantes, principalmente equínos, o Sr. Antonio Carioba, na qualidade de Secretaria Interino da Secretaria de 

Proteção e Direitos dos Animais, comenta a dificuldade de apreensão desses animais, e que, a Lei Municipal 

3874/2004 está sendo revista para adequação de taxas e multas a serem aplicadas, que já existe um trabalho de 

conscientização através da mídia e afixação de placas de advertências em pontos críticos. O Sr. Eduardo Romão 

cita, mais uma vez que se mantenha contato com o setor da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, que 

possui um protocolo bastante eficiente no sentido de ações, conscientização, saúde pública, prevenção de 

acidentes e minimização de prejuízos agrícolas, quanto a presença desses animais errantes. Ainda comentou-se 

sobre a identificação dos animais por cadastro - contendo: proprietário, localização, resenha e chipagem dos 

animais apreendidos, casos de reincidência. Assim às 18:45h (dezoito horas e quarenta e cinco minutos) encerrou-

se essa Reunião. Eu Antonio Abdo Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata. 

                                                      

         


