
ATA da 10.ª REUNIÃO do C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 09/11/2022.

Aos nove dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a 10.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 Julio S. Marcondes, João André M. A. Prado, Eduardo Vasconcelos Romão,
Denilson H. Vitti, José de Sampaio Góes, Olga C. Cezar, Carlos E. Nabuco de Araújo, Francisco I. Pastana
Filho e Maria de Lourdes C. Cezar. O presidente Sr. Antonio Carlos Botelho Müller Carioba abriu essa reunião
e o secretário executivo Sr. Antonio Abdo Junior apresentou a Ata da 9.ª Reunião para leitura e aprovação. O
primeiro assunto pautado foi sobre a grave infestação das lavouras de cana-de-açucar por Sphenopherus Celis, e
que o controle químico está apresentando baixa eficácia (<70% “menor que setenta por cento”),  portanto,
segundo Eduardo Romão é o recomendado o uso de mudas saudáveis, livres dessa praga. Na opinão de Carlos
Nabuco, o atual manejo da palhada está contribuindo para o aumento das pragas – (não queima, plantio direto).
Seguindo a pauta, o Sr. Júlio S. Marcondes explana sobre os trabalhos referentes ao novo Cadastro Ambiental
Rural (CAR) e sobre o Programa Rotas Rurais. Quanto ao CAR, o Escritório de Defesa Agropecuária (EDA)
criou um mutirão, com a contração de 02 (dois) novos técnicos para auxiliar no contato e agendamento dos
proprietários rurais, já que é necessário se fazer um novo acesso e nova senha para  o Sistema Federal atual
(antigo SIGAM), que classifica o imóvel, se em conformidade  e revisado, é inserido no sistema e se aguarda o
aceite.  Os  proprietários  devem  levar  para  os  dados  cadastrais:  a  matrícula  do  imóvel,  nome  do(s)
proprietário(s),  documentos  pessoais,  dados  sobre  reserva  legal,  APP e  vegetação  nativa,  comprovante  de
endereços, e-mails, telefones. O Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) solicita apoio do C.M.D.R.S.,
cooperativas, associações e sindicatos na divulgação desse mutirão. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba questiona:
quando da venda de uma gleba da área total, como se atualiza? O Sr. Júlio S. Marcondes diz que o comprador,
novo  proprietário  faz  um  novo  CAR  a  partir  do  CAR  original,  assim  a  área  remanescente  também  é
regularizada. Com relação ao Programa Rotas Rurais, o Sr. Júlio S. Marcondes anunciou sua divulgação oficial
para 01/12/2022 (primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois), e partir daí, os proprietários
terão  disponíveis  seus  Plus  Code.  Após  esse  lançamento  oficial,  a  Prefeitura  do  Município  de  Jahu deve
providenciar placas modelo para implantação nas porteiras dos proprietários, cartões com os códigos e parcerias
com instituições afins. Na sequência o Sr. Antonio C. B. M. Carioba comenta sobre a aprovação da Lei que cria
o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), ficando no aguardo de sua regulamentação e implantação, cita ainda,
que a Secretaria de Agricultura está redigindo a Lei que regulamenta os serviços do Programa Patrulha Agrícola
e pede sugestões ao C.M.D.R.S., bem como a criação do fundo municipal de agricultura, visando mais recursos
para  o  setor.  O  Sr.  Carlos  Nabuco  diz  que  o  município  deveria  aumentar  o  orçamento  da  Secretaria  de
Agricultura, para oferecer maiores benefícios aos produtores rurais. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba comenta  o
contato da gerência do Banco do Brasil, solicitando uma parceria com o município para um evento em  15 e
16/12/2022 (dias quinze e dezesseis do mês  de dezembro do ano dois mil e vinte e dois) quando estará presente
a Carreta-Agro, trazendo novidades para o homem do campo. O Sr. Eduardo Romão cita que ocorrerá um
evento agrícola entre 10 e 11/12/2022 (dias dez e onze do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois) na
Associcana em parceria com a CRED-CITRUS. Por fim, o assunto girou em torno da apreensão de equinos, no
que o Sr. Antonio C. B. M. Carioba cita certas dificuldades, tais como cadastro de propriedades, exames de
anemia infecciosa equina e mormo, vacinação contra influenza equina, que são obrigatórios junto ao Escritório
de Defesa Agropecuária (EDA) . O Sr. Eduardo Romão cita a busca de apoio de alguma Organização Não
Governamental (ONG) e a Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, por se tratar de saúde pública e
segurança  pública.  Assim às  19:00h (dezenove horas)  encerrou-se essa Reunião.  Eu Antonio Abdo Junior,
secretário executivo, lavrei essa Ata.


