
ATA da Segunda Reunião do C.M.D.R.

Aos cindo de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se a 2.ª reunião ordinária do
C.M.D.R.  De Jahu,  às  17:30h em primeira  chamada e  as 17:45h em segunda
chamada, na sala 05 do Espaço Pedagógico, sito a rua Quintino Bocaiuva, 532, na
cidade de Jahu/SP. Estavam presentes o Sr. Antonio Carlos Botelho Müller Carioba
e Sr. Antonio Abdo Junior, Representantes da Prefeitura do Município de Jahu, o
Sr.  José  de  Sampaio  Góes,  Representante  do  Sindicato  Rural  de  Jahu  (em
substituição do Sr.  Luiz  Fernando Martins  Auler),  e o  Sr.  Carlos E.  Nabuco de
Araújo e o Sr. Francisco Ignácio Pastana Filho, Representantes da Cooperativa
Rural de Jahu e o Sr. Julio Simões Marcondes, Representante da Coordenadoria
de Desenvolvimento  Rural  Sustentável  –  C.D.R.S.  (conforme lista  de  presença
anexa). Após leitura e considerações da ATA da 1.ª Reunião ocorrida aos sete de
abril de dois mil e vinte e um, os presentes aprovaram o conteúdo e assinaram.
Portanto definiu-se como Presidente do Conselho, o Sr. Antonio Carlos Botelho
Müller Carioba; como Secretário Executivo, o Sr. Antonio Abdo Junior e como Vice-
Presidente,  o  Sr.  Carlos  E.  Nabuco  de  Araújo.  Houve  aceite  total  quanto  a
alteração  do  membro  Luiz  F.  Martini  Auler  pelo  Sr.  José  de  Sampaio  Góes  e
definição de que as Reuniões do Conselho acontecerão sempre às quartas-feiras
da segunda semana de cada mês, às 17:30h em primeira chamada e 17:45h em
segunda chamada. Aprovou-se também a criação do grupo de “WhatsApp” para
maior  integração  dos  conselheiros.  Já  como Presidente,   o  Sr.  Antonio  Carlos
Botelho  Müller  Carioba  iniciou  a  Reunião  apresentando  as  atribuições  da
Secretaria  Municipal  de  Agricultura:  sobre  a  Patrulha  Agrícola,  seus  objetivos,
maquinário e implementos disponíveis,  ATER; sobre o Varejão Municipal (Feira-
Livre),  orientação  e  fiscalização,  ponto  de  comercialização  e  integração  da
Secretaria de Agricultura com o pequeno produtor.  O Sr.  Carlos  E.  Nabuco de
Araújo fez um intervenção sobre a importância da criação do Serviço de inspeção
Municipal (SIM), sendo informado que tal assunto seria pauta da próxima reunião.
Continuando a explanação do Presidente, sobre o Ceasinha – Entreposto como
outro  ponto  de  comercialização  de  produtos  oriundos  da  agricultura  e  as
dificuldades atuais de melhor controle, porém, citou a existência de projetos futuros
a longo prazo; sobre o Mercado Municipal, a falta de AVCB e Alvará impendem a
licitação  de  boxes  vazios  e  as  melhorias  futuras,  principalmente  quanto  à
diversificação dos produtos disponibilizados ao consumidor,  com produtos mais
sujestivos ao local; sobre as 08 Hortas Municipais, seus objetivos, suas funções
sociais e aplicação de novas tecnologias; sobre Eventos Agropecuários e Afins,
falou em fomentar feiras, exposições, cursos e palestras, maior aproveitamento do
Espaço do Recinto de Exposição, o Sr. Carlos E. Nabuco de Araújo interveio com a
fala  de  realizações  dentro  do  contexto  agropecuário;  sobre  o  Agronegócio,  o
Presidente  citou  a  implantação de  Políticas  Públicas  para  o  setor  com projeto
ligados a produção, distribuição de gêneros alimentícios; e ainda citou a reabertura
do  Escritório  de  Representação  do  INCRA,  junto  a  Secetaria  Municipal  de
Agricultura,  para  recpção  e  encaminhamento  de  documentos.  Retornou-se  ao
assunto  Serviço  de  Inspeção  Municipal  –  SIM,  que  o  Presidente  do  C.M.D.R.
esclareceu o que vem sendo encaminhado com visitas a Bariri  onde o Serviço
funciona bem, reunião com técnicos autonomos e pessoal do EDR (Marco Aurélio)
e CDRS (Júlio). Novamente foi citado que existe uma Lei Municipal de criação do



SIM,  porém  sem  regulamentação  e  que  será  pauta  das  próximas  reuniões.
Nabuco, Pastana e Julio comentaram a importância da união de representantes
para  aprimoramento  da  ação,  sem  esperar  tudo  da  administração  pública.  Sr
Antonio Abdo Junior comentou a importância da participação de entidades privadas
do segmento agropecuário como formadores de opinião junto a produtores, como
auxilio para implantação de ação de desenvolvimento. O Presidente citou PNAE
em andamento, que também será pauta para a próxima reunião. Continuando, o
Presidente Antonio Carlos Botelho Müller Carioba, descreve suscintamente sobre o
Programa  Cidadania  no  Campo  –  Município  Agro,  da  S.A.A.  (Secretaria  de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo), ressaltando o empenho do
Secetário Estadual, Sr. Gustavo Junqueira, na Integração Estado-Município Agro
visando o fortalecimento e desenvolvimento do setor. Cita as diretivas do Programa
para  cada  segmento  de  atividades  a  desenvolver,  temas  para  maiores
esclarecimentos nos próximos encontros conforme pautas. Esclare ainda que o
município de Jahu esta na fase final de adesão ao Programa para a partir  daí,
iniciar  ações.  Fala  do  Sr  Júlio  S.  Marcondes  (CDRS)  cita  a  necessidade  de
unificação  dos  Sistemas  de  Geo-Referenciamento  para  melhor  localização  de
propriedades e como próxima pauta a Ferramenta LUPO que fornece dados das
unidades produtivas do município de Jaú e região, que conta com 14 municípios.
Essa 2.ª reunião encerrou-se as 19:00h.


