ATA DA 2ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA CT-RE.
Data:
26 de abril de 2019.
Horário: 09h00min
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTES
Antônio Cezar Leal (UNESP);
Fernando de LacasaScalon (Rotary Club de Álvares Machado/SP);
João Paulo de Souza Ferro (Prefeitura Municipal de Caiuá);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);
Marcos Norberto Boin (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente);
Gilberto José da Paz Jr. (SABESP);
Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio);
Paulo Sérgio Rodrigues (ITESP);
Ricardo Firetti (APTA);
Roberto YassuoShirasaki (CDRS);
Rodrigo Bernardes Freire (CFB);
Rodrigo Dugaich Carniato (Prefeitura Municipal de Santo Anastácio);
Washington Luiz de Azevedo Geres (PONTAL FLORA);
Rodolfo Durante Serraglio (UNIESP S.A);
Gilson Adriano Bento Pereira (Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes);
Cláudio Domingues Branco (Prefeitura Municipal de Narandiba);
Guilherme Bortoluzzi Cabrera (Prefeitura Municipal de Álvares Machado).

Diretoria do CBH-PP:
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Secretário Executivo Adjunto);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo);
• Alvaro Yanagui (DAEE/Secretaria Executiva).
Convidados:
• Lista anexa.
II. PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião anterior;
Apresentação dos trabalhos e estudos referente a propriedade lateral da antiga ferrovia
(Pirapozinho);
Discussão referente ao projeto destinado a área do Alto Curso do Rio Santo Anastácio, visando
a obtenção de recursos do Conselho Federal de Defesa de Direitos Difusos (CFDD);
Discussões sobre a organização de visita de campo no Alto Curso do Rio Santo Anastácio;
Outros assuntos e;
Encerramento.
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III. RELATO DOS RESULTADOS
1. Aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do
CBH-PP, deu as boas-vindas a todos e fez um breve relato dos trabalhos da atuação do
GT-APP/Mananciais e da atual Câmara Técnica de Restauração Ecológica. Posteriormente passou
a palavra ao Sr. Roberto Shirasaki, coordenador desta CT-RE, que agradeceu a presença de todos,
principalmente dos jovens presentes e justificou a ausência dos representantes da CDPMEMA e
Associação de Tarabai. Na oportunidade o Sr. Roberto comentou sobre a possibilidade de
investimento de aproximadamente R$1 milhão de reais na bacia do alto curso do Rio Santo
Anastácio, recursos provenientes da Agência Nacional de Águas – ANA, cujos detalhes serão
apresentados posteriormente. Na sequência, deu início à leitura da ata de reunião anterior, que após
as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Antonio Cezar Leal,
vice-coordenador da CT-RE, apresentou a Proposta do Programa Produtor de Água, em parceria
com a ANA e que tem o objetivo de investir na bacia do alto curso do Rio Santo Anastácio, cujo
documento ainda está em fase de conclusão e será encaminhado aos membros para conhecimento.
2. Apresentação dos trabalhos e estudos referente a propriedade lateral da antiga ferrovia
(Pirapozinho): Com a palavra, as alunas Bruna e Keren, do curso de Engenharia Ambiental e
Sanitária da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, apresentaram o trabalho “Diagnóstico
Ambiental do Afluente da Microbacia do Córrego Pindaíba no município de Pirapozinho”, que
constatou áreas críticas no entorno da propriedade do Sr. Pedro Veronezzi, que estão afetando a
qualidade do rio Pindaíba, podendo identificar trechos eutrofizados. Após a apresentação, o tema foi
discutido entre os membros e foi sugerido pelo Prof. Cézar que fosse realizado um trabalho
aprofundado envolvendo as áreas no entorno que influenciam na propriedade, agregando estudos e
pesquisas da UNOESTE e FCT/UNESP.
3. Discussão referente ao projeto destinado a área do Alto Curso do Rio Santo Anastácio:
Passando para o próximo assunto da pauta, o Sr. José Catarino apresentou a proposta de projeto da
Pontal Flora, visando obtenção de recurso financeiro junto ao Conselho Federal Gestor do Fundo de
Defesa de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal e foi
sugerido a criação do Grupo de Trabalho – Acompanhamento Projeto Palmitalzinho, que tem por
objetivo acompanhar os andamentos das ações na microbacia. Para compor o Grupo de Trabalho
foram indicados os seguintes nomes: Antônio Cezar Leal, Paula e Matheus representando a
FCT/UNESP; Márcio Anjolete representando a CODASP; Haroldo Borges representando o IPE e
Rodrigo Freire representando a CFB.
4. Discussões sobre a organização de visita de campo no Alto Curso do Rio Santo
Anastácio: Na sequência, o Sr. Sandro comentou sobre a organização e formação do grupo que fará
a visita de campo nos municípios que fazem parte da bacia do alto curso do Rio Santo Anastácio e
solicitou ao Prof. Cézar se há possibilidade da FCT/UNESP disponibilizar a van ou micro-ônibus da
universidade e com isso agendar a data da visita.
5. Outros assuntos: Aproveitando a oportunidade, ainda com a palavra o Prof. Cezar comunicou
que fará uma visita técnica com os alunos da FCT/UNESP no município de Extrema-MG, pioneiro no
Programa Produtor de Água e no sistema Cantareira, disse ainda que há vagas e quem tiver
interesse informar o quanto antes. Passando a palavra, o Sr. Ricardo Firetti comentou que a APTA
pleiteará recursos do FEHIDRO 2019 para um projeto de recomposição florestal. Na sequência, o Sr.
Roberto Shirasaki informou que o município de Álvares Machado apresentará um projeto para
pleitear recursos do FEHIDRO 2019 com o objetivo de recompor a mata ciliar da represa da Cica,
bem como algumas áreas do entorno, que fazem parte do município.
6. Encerramento: Tratados todos os assuntos o Sr. Roberto Shirasaki, agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário ad-hoc,
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2019.

AlvaroYanagui
Secretário Ad-hoc

Roberto YassuoShirasaki
Coordenador da CT-RE

