
ATA da Terceira Reunião do C.M.D.R. 
 
Aos nove de junho de dois mil e vinte e hum, realizou-se a 3.ª Reunião Ordinária do 
C.M.D.Rural de Jahu, às 17:30h em primeira chamada e às 17:45h em segunda 
chamada, no anfiteatro principal do Espaço Pedagógico, sito a Rua Quintino Bocaiuva, 
532, nesta cidade de Jahu/SP. Presentes o Sr. Antonio Carlos Botelho Müller Carioba – 
presidente do C.M.D.R. e Sr. Antonio Abado Junior – secretário executivo do C.M.D.R., 
os conselheiros Sr. Leopoldo G. F. RodriguesArruda, Sr. Eduardo Vasconcelos Romão, 
Sr. Denilson Hilário Vitti, Sr. José de Sampaio Góes e Sr. Francisco I. Pastana Filho 
(suplente) e ainda, os convidados Sr. Danilo O. L. Ferreira (E.D.A.) e Sr. Edwin 
Montenegro, conforme lista de presença anexa. Após leitura e considerações da ATA da 
2.ª Reunião ocorrida aos cinco de maio de dois mil e vinte e um, os presentes aprovaram 
o conteúdo e assinaram. O presidente iniciou a reunião falando sobre o S.I.M., como 
ativá-lo, as necessidades de regulamentação, disponibilização  de médico veterinário 
concursado, apoio do conselho e seus representantes no sentido de relacionar e 
sensibilizar produtores e suas demandas. Sr. Denilson Vitti falou sobre conhecimento de 
vários produtores artesanais que seriam beneficiados com o S.I.M. Sobre o PNAE,  o 
presidente esclareceu se tratar de um Programa gerido pela Secretaria de Educação e 
que está em fase de avaliação junto a Secretaria de Economia e Finanças, ressaltou a 
participação da Secretaria de Agricultura e C.M.D.Rural, no momento de apresentá-lo aos 
produtores rurais interessados no fornecimento de verduras/legumes para Merenda 
Escolar e também, a importância do C.D.R.S. quanto a emissão e/ou regularização das 
DAPs. O Sr. Edwin Montenegro – sujeriu uma reciclagem de produtores em busca de 
sustentabilidade, oferecendo encontros e palestras sobre o uso de insumos alternativos, 
citando a Prefeitura Municipal de Itápolis que fornece gratuitamente materiais orgânicos 
compostos a partir de galhos triturados, ou seja uma Campanha Educacional sobre o uso 
de novas tecnologias mais sustentáveis. O Sr. Eduardo Romão concordou com a fala do 
Sr. Edwin Montenegro e citou o controle biológico que vem sendo implantado no cultivo 
da cana-de-açucar contra brocas, cigarrinhas e nematóides, comentou ainda sobre a 
atual crise hídrica, propondo campanhas de conscientização sobre o uso racional de 
água, combate a queimadas, parabenizou a P.M.Jahu pelas iniciativas e colocando-se a 
disposição em auxilliar ações. Edwin Montenegro citou o Dia do Produtor Rural que será 
implantando no Município de Bocaina/SP, com encontros frequentes para disseminação 
de tecnologias sustentáveis e a importância de multiplicação desses eventos. Sr. 
Denilson comentou sobre E.M.Rurais que estão sendo recuperadas de forma satisfatória, 
sobre a ponte do Rio Jaú – Bairro Banharão Velho em fase de reparos após muitos anos, 
daí o presidente do conselho explicou que esse serviço está sob responsabilidade da 
Secretaria de Mobilidade Urbana com apoio da Secretaria de Agricultura, aproveitando 
para comentar sobre os convênios realizados com o Estado e M.A.P.A. para aquisição de 
máquinas, equipamentos e caminhão visando renovação da frota do município. 
Comentou-se ainda sobre os processos que tratam dos acessos das E.M.R.s com a 
SP255 que está sendo duplicada pela Via Paulista e a necessidade de uma Audiência 
Pública para tomada de decisões. Ainda, surgiu o assunto da apuração do V.T.N. para 
efeito de recolhimento do ITR, quando o Sr. Eduardo Romão retificou a data de 30 de 
junho como prazo limite para essa apuração, no que o Sr. Antonio C. B. Müller Carioba 
relatou que os trabalhos técnicos para tanto já se iniciaram. Assim, às 19:10h encerrou-
se essa reuinião. Eu, Antonio Abdo Junior, secretário executivo do C.M.D.R. subscrevi 
essa ATA. 


