ATA DA 4ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA CT-RE.
Data:
17 de outubro de 2019.
Horário: 09h30min.
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.
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PRESENTES
Antônio Cezar Leal (UNESP);
Camila Dias Pinaffi (Prefeitura Municipal de Tarabai);
Gilson Adriano Bento Pereira (Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes);
Guilherme Bortoluzzi Cabrera (Prefeitura Municipal de Álvares Machado);
Haroldo Borges Gomes (IPE);
Jaqueline Claro Polegatto (Prefeitura Municipal de Pirapozinho);
João Mendes Barreto (Assoc. Def. Cidadania Tarabai);
João Paulo de Souza Ferro (Prefeitura Municipal de Caiuá);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);
José Biscola (ROTARY CLUB de Álvares Machado);
Mario Augusto Totti (CDRS-Presidente Venceslau);
Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio);
Paulo Sergio Rodrigues (ITESP);
Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);
Ricardo Firetti (APTA);
Rodrigo Bernardes Freire (CFB).

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

PAUTA DA REUNIÃO







Aprovação da ata da reunião anterior;
Apresentação do início dos trabalhos referente a Bacia do Córrego do Pindaíba;
Início das tratativas visando a criação de uma APA na Bacia do Rio Santo Anastácio;
Outros assuntos;
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, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do coordenador
da CT-RE, Sr. Roberto Yassuo Shirasaki. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro informou a triste notícia
do falecimento do Sr. Paulo Romera (DAEE/CTH/USP), o qual teve participação ímpar no sistema de
gerenciamento dos recursos hídricos, amigo de trabalho do CBH-PP e que também contribuiu com
muito êxito para a área acadêmica. Em seguida, o Sr. Sandro apresentou os Informes da Secretaria
Executiva do CBH-PP, e passou a palavra para o Prof. Cezar Leal, vice-coordenador da CT-RE o
qual apresentou a pauta da presente reunião. Na sequência o Sr. Álvaro Yanagui procedeu a leitura
da ata da 3ª Reunião da CT-RE, que após lida e realizadas as devidas correções, foi aprovada por
unanimidade. Com a palavra, o Prof. Cezar informou que o Sr. Djalma Weffort (APOENA) entrou em
contato com a Secretaria Executiva do CBH-PP, solicitando um espaço para realizar uma
apresentação sobre a criação de uma APA – Área de Proteção Ambiental para a bacia do rio Santo
Anastácio, o qual foi informado que os assuntos devem ser levados às respectivas CT, sendo a
CT-RE a mais adequada para apreciar tal assunto. Assim, os membros presentes foram
questionados, e manifestaram-se de acordo com a inclusão do tema na presente pauta, no item
“outros assuntos”.
2. Apresentação do início dos trabalhos referente a Bacia do Córrego do Pindaíba: O Sr.
Cezar Leal prosseguindo com a pauta, passou a palavra para a discente Pâmela (UNESP) para que
apresentasse os resultados parciais da sua pesquisa, e após a apresentação e os Srs. Rodrigo Freire
e Haroldo Borges fizeram alguns apontamentos. A palavra foi passada para o Sr. Pedro, proprietário
de uma chácara situada na região do Córrego Pindaíba, que comentou sobre a importância de
restaurar nas APPs, pois trata-se de um afluente do rio Santo Anastácio o qual contribui para o
abastecimento urbano, cerca de 30% para Presidente Prudente/SP.
3. Outros assuntos: Com a palavra, o prof.º Cezar recapitulou sobre o pedido da discussão do
tema na referida Câmara Técnica, e passou a palavra para o Sr. Djalma (APOENA), o qual fez a
breve apresentação do projeto “APA Rio Santo Anastácio no contexto do Plano Operacional de
Conectividade do Oeste Paulista – POC ”. Ainda com a palavra, o Sr. Djalma deu alguns
esclarecimentos informando os objetivos da criação da referida APA, e após um momento de troca
de informações, questionamentos e debates, o Sr. Djalma questionou sobre a possibilidade de o
CBH-PP ser parceiro no projeto. Em seguida, o Sr. Sandro, Secretário Executivo do CBH-PP,
destacou que tal assunto serviu para um primeiro contato das tratativas neste colegiado, e informou
como funciona a apreciação de temas trazidos para serem apreciados no CBH-PP, esclarecendo
todo o seu trâmite, apontando que deve passar ao conhecimento de todas as Câmaras Técnicas,
visto que existe todo um procedimento a ser respeitado. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro informou
que no momento não seria possível dar qualquer resposta sobre a contribuição ou não do CBH-PP,
visto a necessidade de se conhecer o projeto a fundo para que este Comitê possa manifestar-se.
Houve mais um momento de debates e questionamentos, ocasião em que foi orientado para que
fosse agendada reunião específica para tratar do tema com maior detalhamento, e ver as
possibilidades e como o CBH-PP poderia contribuir. Com a palavra, o Prof.º Cezar agradeceu a
presença do Sr. Djalma, e destacou os referidos encaminhamentos: avançar com os estudos sobre o
Córrego Pindaíba; receberem maiores informações sobre o POC -, referente a criação da APA na
bacia do rio Santo Anastácio; preparação para a reunião da CT-PAS conjunta com a CT-AI, CT-EA e
CT-RE, a ser realizada em 31/10/2019 no anfiteatro II, FCT/UNESP de P. Prudente, cuja pauta
trata-se de “discussões sobre a atualização do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22”.
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 dezessete dias do mês de outubro de 2019.

Antônio Cezar Leal
Vice-coordenador da CT-RE

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

