
ATA da 8.ª REUNIÃO do C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 08/09/2022.

Aos oito  dias  do  mês de  setembro do ano dois  mil  e  vinte  e  dois,  realizou-se  a  8.ª
Reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável
(C.M.D.R.S./2.022)  de  Jaú,  com  início  às  16:00h  (dezesseis  horas),  na  sede  da
Associação Produtores  de  Cana da  Região  de  Jaú (Associcana) ,  à  Avenida Caetano
Perlati, 730, Jd. Estádio, Jaú/SP. Presentes o presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos
Botelho Müller Carioba, o secretário executivo Sr. Antonio Abdo Junior e os membros
Sr. Júlio  Simao Marcondes, Sr. João André M. Almeida Prado, Sr. Eduardo Vasconcelos
Romão, Sr. Denilson H. Vitti, Sr. José de Sampaio Góes, Sr. Francisco I. Pastana Filho e
convidado Sr. Rodrigo Leonelli, gestor estratégico da Prefeitura do Município de Jahu. A
reunião  foi  pautada  emlive  com  a  Dra.  Priscilla  da  Secretaria  de  Agricultura  e
Abastecimento  do  Estado  de  São  Paulo  (SAA/SP)  sobre  Rotas  Rurais.  Após
apresentação, a Dra. Priscilla explica que o Programa Estadual “Rotas Rurais” consiste
em um cadastramento alfa-numérico,  baseado no Cadastro Ambiental  Rural  (CAR) e
lupa, codifica as propriedades rurais a partir da(s) porteira(s) e proprietário(s). Cita que o
Município de Jaú já se encontra todo mapeado e os códigos prontos para entregar aos
proprietários.  Essa  entrega  deve  ser  sigilosa,  cabendo  apenas  às  Prefeituras  a
disponibilização desses dados, porém é importante artiulação com o setor de segurança
pública e de saúde pública, órgãos que se obrigam a confidencialidade. Questões foram
levantadas de como acessar as plataformas do sistema para obter tais dados, que modelo
cartão com essa identificação... A Dra. Priscilla se colocou totalmente a disposição nesse
auxílio,  bastando  agendar  um  treinamento  com  o  pessoal  da  SAA/SP.  Assim  o  Sr.
Rodrigo Leonelli, convidado a participar da live, ficou responsável em participar desse
treinamento  e  instalar  os  programas  no  sistema  da  Prefeitura,  porém  as  entidades
Coordenadoria  de  Assistência  Técnica  Integral  (CATI),  Associação,  Cooperativa  e
Sindicatos se comprometeram a auxiliar com informações complementares e divulgação
do Programa. Desta forma, em breve, o município de Jaú estará preparado para atender
os proprietários rurais, informando seus códigos, o qual facilitará as ações de segurança,
saúde  e  educação,   entrega  de  ensumos,  escoamento  de  produção,  manutenção  de
Estradas  Municipais  Rurais  (EMRs),  dentre  outras.  Assim às  18:00h  (dezoito  horas)
encerrou-se essa Reunião. Eu Antonio Abdo Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata.

                                    
                 

                                                         


