
 

 

ATA DA 5ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉC NICA DE RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA CT-RE. 
 
 
Data: 20 de novembro de 2019. 
Horário: 09h30min. 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP. 

 

 

I. PRESENTES 

• Amarílis Beraldo Rós (APTA); 

• Antônio Cezar Leal (UNESP); 

• Fernando de la Casa Scalon (ROTARY CLUB Álvares Machado); 

• Gilmar José peixoto (SABESP); 

• Gilson Adriano Bento Pereira (Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes); 

• João Mendes Barreto (Assoc. Def. Cidadania Tarabai); 

• José Biscola (ROTARY CLUB de Álvares Machado); 

• Marcos Norberto Boin (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 

• Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio); 

• Nilton Pavani (SABESP); 

• Ricardo Firetti (APTA); 

• Roberto Shirasaki (CDRS/P. Prudente); 

 

Diretoria do CBH-PP:  

• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo); 

 
Convidados:  
• Lista anexa. 
 
 
II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Aprovação da ata da reunião anterior; 
• Discussões referente a nova priorização de áreas para plantios com vistas a TAC/TCRAs 

(plantio SABESP e plantio WGE Engenharia); 
• Outros assuntos; 
• Encerramento.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS  
1. Aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do 1 
CBH-PP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do coordenador 2 
da CT-RE, Sr. Roberto Yassuo Shirasaki. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro apresentou os Informes 3 
da Secretaria Executiva do CBH-PP, e comentou sobre as videoconferências da Sala de Situação  4 
transmitida pela Agência Nacional de Águas – ANA, uma iniciativa do CBH-PARANAPANEMA junto 5 
aos CBHs afluentes do Rio Paranapanema. Com a palavra o Prof. Cezar Leal, procedeu a leitura da 6 
ata da 4ª Reunião da CT-RE, que após lida e realizadas as devidas correções, foi aprovada por 7 
unanimidade. 8 
2. Discussões referente a nova priorização de áreas  para plantios, com vistas a TAC/TCRAs 9 
(plantio SABESP e plantio WGE Engenharia):  O Sr. Cezar Leal prosseguindo com a pauta, 10 
comentou sobre os materiais dos estudos para restauração disponibilizado no “Drive”, e destacou os 11 
estudos realizados na Estância AJ, que como produto foi elaborado um mapa, e comentado sobre os 12 
levantamentos realizados na referida área para possível reflorestamento. Após comentar sobre o 13 
andamento dos estudos, acrescentou que o proprietário da Estância AJ havia concordado com os 14 
trabalhos, bem como a possibilidade de área para o plantio em torno de 5 ha, conforme acordado na 15 
3ª reunião da CT-RE realizada no dia vinte e sete de jullho de 2019, contudo o mesmo veio a declinar 16 
sobre a decisão do plantio do TCRA da SABESP. Prosseguindo, o Sr. Cezar solicitou apoio da 17 
Câmara para realização de uma compilação do que já foi realizado na prática, como resultado dos 18 
estudos. E posteriormente o Sr. Cezar comentou então, que o plantio pela SABESP que seria na 19 
Estância AJ, deveria ter destinação para outra propriedade rural, ocasião em que foi colocada a 20 
disposição para receber o plantio as áreas da APTA e da Associação Fazenda São José. Com a 21 
palavra o Sr. Ricardo Firetti (APTA) comentou da área que poderia receber o plantio, sendo que 22 
haveria entre 7 a 9 ha para possível disponibilização. Contudo o que precisaria para uso de tal área, 23 
que a APTA fosse oficiada, para então visar as tratativas entre a SABESP e o respectivo órgão para 24 
autorização do plantio. Também foi comentado sobre a questão de cercamento da área, em 25 
detrimento as pesquisas realizadas pela APTA, para que não haja invasão nem contaminação das 26 
capivaras que possam adentrar na propriedade e seu entorno, e assim dar atenção para essa 27 
cautela. A palavra foi passada para o Sr. Sandro, o qual comentou sobre a existência de certa 28 
urgência da Sabesp para cumprir o TCRA, e  destacou que há dois “poréns” para a execução do 29 
plantio na APTA, sendo sobre a autorização para tanto, e sobre a necessidade de cercamento 30 
adequado e preventivo. E comentou ainda, se for decidido pelo plantio na Associação Fazenda São 31 
José, este seria mais prático. Após um momento de troca de ideias e discussões, foi possível verificar 32 
que, tecnicamente,  a viabilidade do plantio para ser realizado na Associação Fazenda São José 33 
seria o mais adequado. Assim, o Sr. Ricardo solicitou a Secretaria Executiva do CBH-PP que a APTA 34 
fosse oficiada, quanto a indicação e disponibilização de áreas para plantio, sendo que o Sr. Ricardo 35 
levará o assunto para ser discutido na instituição. Com a palavra, o Sr. Cezar falou sobre os 36 
documentos que estão disponibilizados no “drive”, fez alguns apontamentos sobre a Associação 37 
Fazenda São José, e disse que os documentos vêm sendo atualizados. Ainda com a palavra, o Sr. 38 
Cezar destacou as providências necessárias: Sabesp e a WGE Engenharia entrarão em contato com 39 
o Sr. Vanderley visando o direcionamento do plantio para a Associação Fazenda São José; 40 
Secretaria Executiva do CBH-PP solicitará via ofício para a APTA, disponibilização de área para o 41 
plantio oficiando-a. Os representantes da SABESP informaram sobre as ações já realizadas para o 42 
plantio junto ao MP, visto que primeiramente seria realizado na propriedade do Sr. Walteme, o qual 43 
veio a declinar, após parte do plantio ter sido executada. Após, foi indicada nos autos a nova área, 44 
sendo a Estância AJ, a qual também desistiu em autorizar o plantio. Os representantes da SABESP 45 
questionaram ainda, da necessidade de algum documento demonstrando a negativa do proprietário 46 
da Estância AJ para juntar aos autos. Após um momento de discussões, o Sr. Luiz Fernando Tavares 47 
(MP) comentou sobre a importância de ser autuada alguma informação sobre a desistência da parte, 48 
para que o MP tenha uma posição sobre o andamento do cumprimento do TCRA. Foi comentada até 49 
da possibilidade de juntar aos autos ou uma certidão do próprio proprietário, ou mesmo cópia de ata 50 
de reunião desta CT-RE para que o MP fosse comunicado. Em seguida, o Sr. Sandro informou para 51 
ser agendada uma reunião desta CT para daqui a 15 dias, visando a apresentação das providências 52 
tomadas pelos envolvidos e as respectivas informações, e obtenção das respostas, bem como 53 
aprovação da ata da presente reunião. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro comentou sobre as 54 
dificuldades e obstáculos para executar a preservação de APPs, mas que não se pode desanimar, e 55 
assim manter os esforços e trabalhos de todos os entes envolvidos. 56 



 

 

3. Encerramento: Tratados todos os assuntos o Sr. Antônio Cezar Leal, agradeceu a presença de 57 
todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária 58 
ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente 59 
Prudente, aos vinte dias do mês de novembro de 2019. 60 
 
 
 

   
Antônio Cezar Leal  

Vice-coordenador da CT-RE 
 Mylenni G. Lima Sugui  

Secretária ad-hoc da CT-RE 
 


