
ATA DA 4.ª REUNIÃO DO C. M. D. RURAL/2022 de 04/05/2022. 
 

Aos quatro de maio de dois mil e vinte e dois dias, realizou-se a 4.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. Presente o 

presidente do Conselho, Sr. Antonio Carlos Botelho Müller Carioba, o secretário executivo Sr. Antonio Abdo 

Junior e os membros Sr. João André M. De Almeida Prado, Sr. Eduardo V. Romão, Sr. Denilson H. Vitti, Sr. José 

de Sampaio Góes, Sra. Olga Costa Cezar, Sr. Francisco I. Pastana e como convidado, Sra. Maria de Lourdes C. 

Cezar. O Sr. Antonio Abdo iniciou a reunião com a apresentação da Ata da 3.ª Reunião para aprovação, lista de 

presença e Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua para o exercício de 2.022, aprovado por unanimidade. O 

Sr. Denilson citou sobre a importância da assinatura original do Engenheiro Ricardo Rovari na ART, fato já 

efetivado.O Presidente Antonio C. B. M. Carioba comentou sobre ação junto a Secretaria de Proteção e Direito 

dos Animais, o qual assumiu a aproximadamente 3 semanas, tendo muitos processos e denuncias aguardando 

providências, iniciou os trabalhos com a instalação de placas de advertência sobre a presença de animais errantes, 

divulgação sobre a atuação da Prefeitura na captura e aplicação de multa, na sequência ação junto a cocheiras 

clandestinas nos arredores da cidade. O Sr. Eduardo Romão sugere contato com a Faculdade de Medicina 

Veterinária de Botucatu, que possui um departamento que elaborou um protocolo de ações baseados na legislação 

vigente bastante prático. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba citou a contratação do Sr. Ricardo Bauer, como 

Secretário Adjunto, advogado que já atuou na Secretaria Jurídica do Município e conhece a legislação. O Sr. 

Eduardo elogiou o trabalho do Sr. Antonio Carioba e sua atenção quanto à problemas e, comentou que na Regional 

de Jaú, existem aproximadamente 6.000 equideos e ressaultou o problema das doenças mormo e anemia 

infecciosa equina que causam grande prejuizo econômico a equinocultura. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba 

comentou que os animais apreendidos deverão ser alojados na Fazenda Borralho em Dois Córregos, após 

adequação necessária e que disponibilizará no grupo de Whats'app do C.M.D.R.S. os canais para denúncias sobre 

animais soltos. Com relação aos bicões, o Sr. Antonio Carioba pede auxíllio ao Sr. Denilson Vitti na identificação 

dos locais, com necessidade de manutenção e autorização de uso. O Sr, Eduardo Romão citou o contato com Sr. 

Eder – Coordenador da Raizen para auxiliar. Na sequência, o Sr. Eduardo Romão convidou o Sr. Antonio Carioba 

a participar do evento corta-fogo em Sertãozinho no dia 05/05/2022, prontamente aceito. O Sr. Antonio Carioba 

apresentou o logo proposto para o CMDRS que foi aprovado por unanimidade apenas acrescentaram as palavras 

AMBIENTAL/VERDE, SOCIAL/AZUL, e ECONÔMICO/AMARELO, o tripé de sustentabilidade. Ainda sobre 

o combate a incêndio o Sr. Antonio Carioba diz que já comentou com a Secretaria de Meio Ambiente, a intenção 

de promover curso de capacitação para brigadistas e a importância, segundo Sr. Eduardo Romão, que haja 

Certificado Oficial, emitido pelo Corpo de Bombeiro, fato que pontua o município e os proprietários em casos de 

incêndios clandestinos ou acidentais. Quanto as ações sobre a calha do Rio Jaú, o Sr. Antonio Carioba comentou 

que está em vias de se criar um Comitê Municipal de Análise das Ações pelas Secretarias de SEAGRI, SEMEIA, 

SEPROJ,  SEMOB, SEDEMP, Defesa Civíl, Fatec-Jaú e Associações de Bairros. O Sr. Denilson Vitti citou que 

vários produtores de cana-de-açucar estão adequando suas áreas de plantio, com a reforma de cordões de nível, 

enfim a conservação de solo para evitar erosões, assim como também  a Raizen está atenta aos problemas. O Sr. 

Eduardo Romão comentou que o Estado de São Paulo está atrasado com relação ao controle da febre aftosa, sem 

vacinação, fato que  coloca a genética bovina paulista em baixa no mercado externo, isto é fica uma barreira 

técnica, como o caso da soja, que exige um período de vazio sanitário. A Sra. Olga Cezar comentou que não 

consegue retorno sobre manutenção de EMR, seja, por parte da Secretaria de Agricultura ou Secretaria de 

Mobilidade Urbana/Ceprom, no que o Sr. Antonio Abdo comentou que que a atribuição dessa manutenção 

atualmente, é da Secretaria de Mobilidade Urbana. O Sr. Antonio Carioba citou ainda, extra pauta, sobre ofícios 

recebidos da Concessionária Eixo, que tratam de fechamento de alguns acessos de EMRs a SP 304-Jaú/Mneiros 

do Tietê e que a Prefeitura está tomando providências nesse sentido e até convocação de Audiência Pública para 

tratar do assunto. Assim às 18:20h (dezoito horas e vinte minutos) encerrou-se essa Reunião. Eu Antonio Abdo 

Junior, secretário executivo, lavrei essa Ata. 
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