
ATA DA 3.ª REUNIÃO DO C. M. D. RURAL/2022 de 06/04/2022. 
 

Aos seis de abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 3.ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (C.M.D.R.S.) de 2.022, 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, segundo a pauta: leitura e 

aprovação da Ata da reunião anterior; prevenção de incêndios; ações sobre a bacia hidrográfica do Rio Jaú; 

Serviço de Inspeção Municipal; Programa Estadual “Melhor Caminho” e outras considerações. Presente o Sr. 

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

do Conselho; os membros Sr. Júlio Simões Marcondes, o Sr. Eduardo V. Romão, o Sr. Denilson H. Vitti, o Sr. 

José de Sampaio Góes e o Sr. Inácio I. Pastana Filho. Iniciou-se com leitura e aprovação da Ata da 2.ª Reunião 

de 09/03/2022. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba comenta sobre a Lei de criação do S.I.M.,  cuja minuta foi recebida 

pela Câmara Municipal de Jahu em 04/04/2022 para apreciação e votação para posteriormente ser sancionada 

pelo Sr. Prefeito do Município de Jahu. Sobre o Valor da Terra Nua para 2.022, assunto extra-pauta, o Sr. Antonio 

C. B. M. Carioba cita que se encontra em andamento o processo de contratação de técnico capacitado para 

execução dos cálculos, explicando que este ano, os trabalhos estão adiantados no sentido de cumprimento dos 

prazos exigidos pela Receita Federal. Ainda em sua fala, o Sr. Carioba comenta sobre o Progrma Estadual 

“Melhor Caminho”, pelo qual o município de Jahu fora contemplado com a adequação de 20 a 30km de Estradas 

Municipais Rurais (EMRs) nas regiões do Distrito de Potunduva, Pouso Alegre de Baixo e Reforma Agrária, com 

os trabalhos já iniciados. Com relação ao combate à incêndios, o Sr. Eduardo Romão comenta sobre a importância 

de participação de representantes do município nas reuniões da Operação Corta-Fogo, evento com participação 

do Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, políticos regionais, acreditando que nosso município estará em 

evidência neste ano, uma vez que ocorreram muitos eventos com fogo na nossa região. Os Srs. Eduardo e 

Denilson citam a existência  de, pelo menos, 15 pontos de recarga de água na região, porém carecem de vistoria, 

autorização de uso e adequações necessárias e que, ao menos tenhamos 01 (um) bicão de água em condição de 

uso, em cada quadrante assim estabelecidos: 1.º Quadrante = bicão da Cooperçucar; 2.º Quadrante = entre Bariri 

e Bocaina com Bicão da Raizen na região da Marambaia; 3.º Quadrante = na região do Distrito de Potunduva, 

bicão da usina Diamante/Raizen; 4.º Quadrante = região entre Barra Bonita e Mineiros do Tietê com os bicões da 

Usina Lambari/Atalla/Raizen e Feltre. Continuando sobre o assunto o Sr. Antonio C. B. M. Carioba, explana 

sobre a importância de ações de prevenção à incêndios antes do início da safra da cana-de-açucar, a importância 

de fiscalizar os “bicões” acessíveis e localizar por GPS, divulgação e conscientização dos produtores rurais 

através de cartilha de ação e prevenção (aceiros, obstáculos, contatos para comunicação de ocorrências, parcerias 

com usinas, Associação Cooperativa e CATI para divulgação e, muito importante, segundo Sr. Eduardo Romão, 

o envio de ofício dos Órgãos Municipais Defesa Civil, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, 

endereçado ao Órgão Estadual, solcitando a doação de 01 (um) caminhão pipa. Ainda, o Município de Jahu, 

através de suas Secretarias de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente pretendem oferecer cursos de 

capacitação para brigadas de incêndios em parceria com o destacamento do Corpos de Bombeiros de Jahu,  como 

já ocorrerá no ano anterior. Com relação às ações sobre a bacia hidrográfica do Rio Jaú, o Sr. Antonio C. B. M. 

Carioba cita o envio de ofícios solicitando apoio no combate à inundações,  como o ocorrido no final de janeiro 

de 2022, a várias entidades competentes, reunião com Secretário de Agricultura de Dois Córregos e vistorias a 

montante, juntamente com o Engenheiro Agrônomo do EDR-Jaú, Sr. João André, constantando pontos críticos 

que provocam assoreamento da calha do Rio Jaú, necessitando de ação de conservação de solo. Comenta também 

que o Secretário de Agricultura de Jaú está com reunião marcada com representante da Raizen, no sentido de 

articular ações para conservação de solo nos plantios da cana-de-açucar. Dando sequência ao assunto, Sr. Antonio 

C. B. M. Carioba cita a viabilidade de implantação de serviços para monitoramento da pluviabidade em tempo 

real, a partir de Dois Córregos, limpeza da calha do rio, conscientização da população, principalmente à nível 

urbano, quanto ao destino do lixo e, a disponibilização de botas-fora para lixo na área rural. Nesse assunto lixo 

rural, o Sr. Eduardo Romão cita a Dra. Nanci Thame, Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Piracicaba, 

onde existe legislação específica sobre o destino  do lixo rural, evitando que se carreie a nascentes, córregos e 

rios. Assim, às 18:40h (dezoito horas e quarenta minutos) encerrou-se esta reunião. Eu, Antonio Abdo Junior, 

Secretário Executivo lavrei esta Ata.   
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