
ATA DA 7.ª REUNIÃO DO C. M. D. R. SUSTENTÁVEL/2022 em 10/08/2022.

Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, realizou-se a 7.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 Srs. João André M.
Almeida Prado,  Denilson H.  Vitti,  José  de Sampaio Góes  e Carlos  E.  Nabuco de Araújo.  O Sr.  Abdo iniciou com
apresentação da Ata da 6.ª Reunião do C.M.D.R.S./2022, a qual foi aprovada. Na sequência, o Sr. Carlos E. Nabuco
questiona sobre a morosidade e burocracia para aprovação da Lei que cria o SIM, acredita em falta de vontade política,
imediatamente o Sr. Antonio Carlos B. M. Carioba fez contato com o Secretário de Governo Sr. Paulo Ivo que responde
sobre a situação do projeto de Lei, o qual está tramitando normalmente e que o Vereador Chico Quevedo está buscando
maior celeridade por parte da Secretaria de Assuntos Jurídicos e que espera que em breve, o Projeto retorne a Câmara
Municipal de Jahu para apreciação, uma vez que foi corrigido e redigido com apoio de Técnicos do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). O Sr. Antonio Carlos B. M. Carioba, aproveitando o assunto, cita os
trabalhos em conjunto com a Secretaria de Educação, no sentido de agilizar o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) para o próximo ano letivo. O presidente do C.M.D.R.S. comentou que a Secretaria Municipal de Agricultura
(SEAGRE-JAHU) está elaborando um Projeto de Lei  que criará um Fundo Municipal  de Agro-pecuária,  que ficaria
depositário das taxas orindas dos diversos programas da mesma, projeto esse que será apresentado a essse Conselho para
análise e sujestões. O C.M.D.R.S. seria um dos gestores desse fundo, auxiliando na destinação dos recursos. Seguindo a
pauta, o Sr. José de Sampaio Góes comentou sobre a visita do Secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, Sr.
Francisco Maturro, ocorrida em 28 de julho de 2.022 - “Dia do Agricultor”, em sua propriedade Fazenda Santa Maria da
Barra Mansa, declarando sua satisfação e apoio dos agricultores, associações, sindicatos e autoridades presentes. O Sr.
Antonio C. B. M. Carioba citou a enfase sobre os convênios firmados entre Estado e Município, no ambito da agricultura
e ressaltou a importância do Programa Rotas Rurais, o qual disponibilizará um mapeamento geo-referenciado do campo,
que deverá ser implantando pelo poder público, visando a segurança no campo, acessos de veículos da Educação, Saúde,
distribuições de insumos, escoamento de produção, etc. Com relação as ações de combate a queimadas, o Sr. Antonio
Abdo destacou que os Secretários de Agricultura e Mobilidade Urbana disponibilizaram curso de Brigadistas, realizado
pelo  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Rural  (SENAR)  e  Sindicato  Rural  de  Mineiros  do  Tietê,  para  05  (cinco)
servidores  municipais  e  também  que  o  Município  recebeu  do  Estado  um  caminhão  tanque  0km,  o  qual  aguarda
regularização de documentação; ainda nessas ações, citou o comentário de um funcionário da fazenda na região de Pouso
Alegre de Baixo avistado uma pessoa de motocicleta ateando fogo no campo; elaboração e distribuição de cartilha de
conscientização “FOGO ZERO” com apoio de diversas Secretarias Municipais, Associações, Cooperativas, Sindicatos e
Entidades afins; confirmado pelo Sr. Antonio C. B. M. Carioba. Foi exposto o assunto dos acessos das EMRs com a SP-
304 entre Jaú e Mineiros do Tietê em fase de obras pela Concessionária Eixo, visando uma audiência pública com os
usuários  para  evitar  futuros  fechamentos  e  transtornos.  O Sr.  Denilson  disponibilizou  imediatamente  os  nomes  dos
proprietários que se utilizam desses acessos. Seguindo o tema estradas, o Sr. Antonio C. B. M. Carioba comenta sobre a
intenção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em construir uma passagem de águas sob a vicinal Mário
Grizzo, acesso a Vila Ribeiro para captação de águas pluviais oriundas do novo trevo e das terras do Sr. José Saad, porém
essas águas seriam carreadas para terras do Sr. Paulo Sampaio (Administrador Antonio Egreja), provavelmente atinjam
um trecho de Estrada Rural recém aberto quando do fechamento da EMR-368 e SP-255 (Jaú-Barra Bonita), o que carece
de análise. Seguindo a pauta, o Sr. Antonio C. B. M. Carioba comentou sobre a existência de aproximadamente 200
(duzentos)  sacos  de  milho,  pertencentes  ao  Município  de  Jahu,  armazenados,  a  muitos  anos,  na  Companhia  de
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) em Araraquara, causando prejuizo ao erário. Já houveram
tentativas de vendas por leilão, por duas vezes e foram infrutíferas. Assim sendo, propôe-se amarzena-la na Cooperativa
de Café e consumi-lo, gradativamente, no trato de animais de grande porte apreendidos pela Secretaria de Proteção e
Direitos dos Animais (SPDA). O Sr. Nabuco, presidente da Cooperativa do Café se propôs a levar o assunto à Diretoria,
para análise de sua viabilidade. Sobre a SPDA, do qual o Sr. Antonio Carlos B. M. Carioba é Secretário Interino, cita que
já  apreenderam  04  (quatro)  equinos,  alojados  na  Fazenda  Borralho  e,  quanto  aos  currais  clandestino,  conforme
determinação Judicial, o Poder Público deve apresentar um relatório do número currais e sua localização, se urbano, rural
ou app para depois executar a ação. Questionou-se sobre a ponte do rio Jaú na região do Banharão Novo, no que o Sr.
Antonio C. B. M. Carioba fez contato, imediatamente com a Secretaria de Obras e foi informado que o processo está em
fase de Licitação. Ainda sobre queimadas, Antonio C. B. M. Carioba comentou sobre a importância de se expandir o
programa de Vigilância Solidária, com envolvimento dos diversos setores do agro-negócio e do poder público, conforme
sugestões vinda desse Conselho Municipal. Assim às 18:45h, (dezenove horas) encerrou-se essa Reunião. Eu, Antonio
Abdo Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata..
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