
ATA DA 4.ª REUNIÃO DO C. M. D. RURAL de 07/07/2021. 

Aos sete de julho de dois mil e vinte e hum, realizou-se a 4.ª Reunião Ordinária do C.M.D. 

R., às 17:30h, na sala de reunião da Cooperativa Agrícola da Zona de Jahu, à Avenida Zien 

Nassif, n.º 1616, nessa cidade de Jaú/SP.  Presente o Sr. Antonio Carlos Botelho Müller 

Carioba – presidente, o Sr. Antonio Abdo Jr. – secretário executivo, os membros Sr. Eduardo 

V. Romão e Sr. Denilson H. Vitti – Associcana, o Sr. José de Sampaio Góes – Sindicato 

Rural e o Sr. Carlos E. Nabuco de Araújo – Cooperativa Agrícola. O Sr. Antonio Abdo Jr. – 

secretário executivo fez a  leitura da Ata da 3.ª Reunião de 29/06/2021, a qual foi aprovada 

pelos membros do C.M.D.R. O presidente iniciou a Reunião com a apresentação do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural para 2021/2023, tendo por base o último Plano de 

2.013 que está desatualizado, portanto solicita apoio das entidades envolvidas no sentido de 

propor alterações necessárias, com informações mais precisas e atuais quanto a novas 

tecnologias aplicadas, áreas exploradas, produção e logística e muitas outras para se adequar 

o plano a realidade atual. O Sr. Nabuco cita a importância dessa reunião de forças para 

direcionar as ações para o setor agrícola do município e fomentar a diversificação. O Sr. 

Antonio Abdo Jr. disse que esse Plano atualizado trará informações importantes quando da 

realização de convênio e programas Federais e Estaduais, inclusive quando da avaliação da 

V.T.N. O Sr. Eduardo Romão comentou sobre ação desenvolvida em Dois Córregos, com o 

apoio de técnicas do CATI-CDRS, nas áreas de transportes – estradas rurais, recursos do 

FEAP para as cadeias produtivas de cana-de-açucar, café, aves, eucalipto, macadâmia, 

diversificação com grãos e frutas, atividades já implantadas que carecem de iniciativas 

relativas a sanidade, exigências e impactos ambientais, energia elétrica, citando a 

importância de presença de técnicos da CATI  e seus conhecimentos auxiliando na produção 

e comercialização. O Sr. Carlos Nabuco comentou sobre a estrutura de silos graneleiros da 

Cooperativa de Café, localizado no município de Mineiros do Tietê, implantada graças ao 

programa de Microbacias Hidrográficas II e FEAP, o que vem a incentivar o produtor a 

empreender na diversificação das áreas ociosas de sua propriedade, onde não explora a cana-

de-açucar. O Sr. Antonio Carlos cita a importância dos setores de Turismo Rural e 

Gastrônico. O Sr. Eduardo Romão diz que produzir sim, mas de forma planejada, o que 

facilita a comercialização, comentou mais uma vez o apoio de técnicos do Estado e seus 

conhecimentos. O Sr. Carlos Nabuco, sobre a comercialização que é ação “fora da porteira” 

que cabe ao produtor com apoio desburocratizado e com bom senso por parte do Poder 

Público. O Sr. Antonio Carlos narra que trocará ideias com outros municípios sobre seus 

Planos de Desenvolvimento e ações dos Conselhos Municipais visando sua integração. O 

Sr. Eduardo Romão sugere contato com os municípios de Botucatu e Pederneiras. O Sr. 

Carlos Nabuco solicita esclarecimentos sobre o SIM – Sistema de Inspeção Municipal, o 

que falta para implantação. O Sr. Antonio Carlos disse que há existência de Lei que criou o 

SIM, mas falta Decreto que o regulamente e, que vem tomando informação através da 

reunião com outros municípios que já possuem o órgão, seu funcionamento e apoio de 

técnicas do CDRS, para que o se regulamente um Serviço de Inspeção mais atualizado e 

mais abranjente, se comprometendo a enviar, via e-mail, documentação apresentadas por 

outros municipios, para o Sr. Carlos Nabuco e Denilson Vitti; para conhecimento e sugestão. 

Assim o Sr. Antonio C. B. M. Carioba encerrou essa Reunião reiterando o apoio de todos os 

membros do C.M.D.R. na complementação e atualização do Plano de Desenvolvimento 

Rural do Município de Jahu – 2021/2023. Eu Antonio Abdo Junior, Secretário Executivo 

subscrevi esta ATA. 


