ATA DA 3ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA CT-RE.
Data:
26 de julho de 2019.
Horário: 09h30min
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTES
Antônio Cezar Leal (UNESP);
Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);
Fernando de La Casa Scalon (Rotary Club de Álvares Machado);
Gilmar José Peixoto (representando a SABESP);
Guilherme Bortoluzzi Cabrera (Prefeitura Municipal de Álvares Machado).
Haroldo Borges Gomes (IPE);
Hugo Leandro de Souza (Prefeitura Muncipal de Caiuá);
João Mendes Barreto (Assoc. Def. Cidadania Tarabai);
João Paulo de Souza Ferro (Prefeitura Municipal de Caiuá);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);
Marcelo Rodrigues Alves (APEC/UNOESTE);
Marcos Norberto Boin (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente);
Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio);
Paulo Sergio Rodrigues (ITESP);
Roberto YassuoShirasaki (CDRS/P. PRUDENTE);
Rodrigo Bernardes Freire (CFB).

Diretoria do CBH-PP:
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo);
Convidados:
Lista anexa.
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II.

PAUTA DA REUNIÃO

•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião anterior;
Discussões referente a priorização de áreas para plantio, com vistas a TAC/TCRAs;
Outros assuntos e;
Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS
1. Aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do
CBH-PP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e apresentou os Informes da
Secretaria Executiva. Posteriormente com a palavra o Prof. Cezar Leal, vice-coordenador da CT-RE
apresentou a pauta da presente reunião, e passou a palavra ao Sr. Carlos Arraes (CDPEMA) que
procedeu a leitura da 2ª Reunião da CT-RE, que após lida, foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade.
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2. Discussões referente a priorização de áreas para plantio, com vistas a TAC/TCRAs: Na
sequência, a palavra foi passada para o Sr. Gilmar José Peixoto (SABESP) que deu esclarecimentos
sobre o andamento referente aos plantios pela SABESP, sendo que estava previsto viabilizar o
plantio de 10.000 mudas na propriedade do Sr. Valteme. Mas ocorreu que durante os trabalhos foi
apontada pelo proprietário uma área que não foi o suficiente para totalizar o plantio de 10.000 mudas
e não houve a manifestação do mesmo para indicar outra área em sua propriedade. Diante do
exposto a SABESP entrou em contato com a Secretaria Executiva do CBH-PP, para juntos definirem
outra área para que complementassem o plantio e assim dar continuidade para totalizar as 10.000
mudas, as quais já estavam previstas no contrato firmado. Em seguida, o Prof. Cezar exibiu a
propriedade do Sr. Valteme e apontou onde foram realizados os plantios. Na sequência apresentou a
disponibilidade de áreas na Estância A.J. comentando sobre os estudos realizados nesta
propriedade, apontando o que já existe em termos de preservação e mencionou a possibilidade de
ampliação desta área, o que poderia atingir até 6 ha e que os investimentos da SABESP poderiam
ser destinados para esta estância, completando o plantio das 10.000 mudas previstas, uma vez
havendo o parecer favorável do proprietário, o qual se encontrava presente na reunião, bem como
desta CT-RE. Posteriormente, informou outros dois possíveis locais passíveis de investimentos, um
seria na área do escritório da APTA (Polo Regional de Presidente Prudente), e a outra seria na
Associação Fazenda São José. Após esclarecimentos e discussões, consenso dos presentes e
pela CT-RE a proposta de investimento pela SABESP na Estância A.J. para completar o plantio das
10.000 mudas, o que corresponderia a aproximadamente 3 ha, havendo também a concordância do
proprietário da Estância AJ, Sr. Aimar Jopeti, considerando os estudos expostos previamente. Na
sequência foi exposto à CT-RE o caso dos Sr. José Luiz Zampieri Bertaco o qual apresentou a
demanda de um TCRA junto a CETESB para o plantio de mudas, em aproximadamente 2 ha. Para
este caso foi apontado também área na Estância A.J , havendo também a concordância do
proprietário da estância, Sr Aimar Jopeti, e desta câmara técnica. Em seguida, os representantes
da SABESP e da Engenharia WGE, empresa responsável pelo projeto executivo e plantio das
mudas do TCRA do Sr. José Luiz Zampieri Bertaco , foram orientados a entrarem em contato com a
Sr.ª Jussara (PM Regente Feijó), para então viabilizarem as demais providências, bem como
entrarem e contato com o proprietário da Estância A.J.
3. Outros assuntos: Aproveitando a oportunidade, o Prof. Cezar apresentou brevemente estudos
de alunos da FCT/UNESP, o que resultou em um Projeto de Restauração Ecológica em áreas do
Alto Curso do Rio Santo Anastácio, sendo dados vários esclarecimentos sobre estes trabalhos.
4. Encerramento: Tratados todos os assuntos o Sr. Antônio Cezar Leal, agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária
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 julho de 2019.

Antônio Cezar Leal
Vice-coordenador da CT-RE

Mylenni G. Lima Sugui
Secretária ad-hoc da CT-RE

