
ATA DA 2.ª REUNIÃO DO C. M. D. RURAL/2022 de 09/03/2022. 
 

Aos nove de março de dois mil e vinte e dois, realizou-se a 2.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. Presentes, o Sr. Antonio Carlos Botelho Muller Carioba como Presidente 

deste Conselho e Redator  desta Ata, O Sr. Denilson H. Vitti, O Sr. José de Sampaio Góes e a Sra. 

Maria de Lourdes Costa Cesar. O Sr. Antonio C. B. M. Carioba iniciou a Reunião trazendo à 

pauta a questão de inundações e estragos causados pelo excesso de chuvas na semana do dia 30 

de janeiro quando o Rio Jaú transbordou de forma catastrófica. O Sr. Antonio Carioba relatou 

sobre os trabalhos da Prefeitura do Município de Jahu no atendimento da população afetada na 

zona urbana e ações previstas para área rural. Comentou ainda que reuniões já foram feitas para 

tratar da microbacia do Rio Jaú como um todo, estudos estão sendo feitos e, no próximo dia 

22/03/22 será realizado um forum, na Prefeitura, trazendo diversas instituições e profissionais 

ligados à área para debate. O Sr. Denis considerou como muito importante este forum. A Sra. 

Maria de Lourdes citou problemas que tem com erosões em estradas de acesso à sua propriedade, 

causadas por águas advindas de outras propriedades. O Sr. Denis lembrou que notificações são 

feitas pelo Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) após denúncia. O Sr. Antonio Carioba 

comentou sobre o Programa Estadual “Melhor Caminho” no qual Jaú foi contemplado com a 

reforma de 20km de estradas rurais. O Sr. José de Sampaio Góes lembrou que rodovias estaduais 

também liberam água em áreas adjacentes e isto deve ser monitorado, bem como as estradas 

rurais sem saída de água causando erosão das mesmas e assoreamento dos rios. O Sr. Antonio 

Carioba falou ainda do andamento da Lei do S.I.M. que tramita na Prefeitura deste Município 

para aprovação. Trouxe ao Conselho mais uma conquista da parceria do Município com o Estado 

de São Paulo trazendo o Projeto Cozinhalimento, com a montagem de uma cozinha   industrial 

para cursos profissionalizantes e produção de alimentos. Colocou a questão do levantamento do 

Valor da Terra Nua (VTN), que já iniciou seu tramite na Prefeitura do Município de Jahu para 

contratação de engenheiros especializados para este fim. Assim às 18:20h encerrou-se esta 

reunião. Eu, Antonio Carlos Botelho Müller Carioba, Presidente, redator da presente reunião, 

lavrei esta Ata. 
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