ATA DA 7ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA CT-RE.

Data:
14 de fevereiro de 2019.
Horário: 09h30min.
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.
I.










PRESENTES
Anselmo Kenji Tardio Matuzaki (SABESP);
Antônio Cezar Leal (UNESP);
Hugo Leandro de Souza (Prefeitura Municipal de Caiuá);
João Mendes Barreto (Assoc. Def. Cidadania Tarabai);
Marcos Norberto Boin (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente);
Mário A. Totti (CDRS);
Nelci Francisca de Lima (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio);
Ricardo Firetti (APTA);
Rodrigo Bernardes Freire (CFB).

Diretoria do CBH-PP:
 Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
 Guilherme Tosta Graton (WGE Engenharia);
 Luis Fernando de Jesus Tavares (MPSP/GAEMA);
 Matheus N. A. Okado (FCT-UNESP);
 Rosemary Machado Alves (Energisa Sul-Sudeste);
 Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo).
Convidados:
 Lista anexa.

II.

PAUTA DA REUNIÃO




Aprovação da ata da reunião anterior;
Apresentação sobre os estudos para a implantação de Parque Municipal denominado “Parque
dos Ipês”;
Discussões sobre o plano de trabalho para a CT-RE no 1º semestre de 2020;
Outros assuntos;
Encerramento.
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III. RELATO DOS RESULTADOS
1. Aprovação da ata da reunião anterior:Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário
Executivo do CBH-PP iniciou a reunião apresentando os Informes da Secretaria Executiva do
CBH-PP. Posteriormente o Prof. Cezar Leal, procedeu a leitura da ata da 5ª Reunião da CT-RE, que
após lida e realizadas as devidas correções, foi aprovada por unanimidade. E passou para o próximo
assunto da pauta.
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2. Prosseguimento do assunto referente a nova priorização de áreas para plantio, com
vistas a TAC/TCRAs (plantio SABESP e plantio WGE Engenharia):Primeiramente, foi informada
as informaões referente ao plantio pela SABESP, ocasião em que o Sr. Ricardo Firetti (APTA)
ressaltou que há possibilidade de 2,3 ha com cercamento convencional, de um total de 9ha, o qual
fica à disposição da SABESP caso manifeste interesse. Com a palavra, o Sr. Rodrigo Freire
comentou sobre um TCRA firmado pela Usina Conquista do Pontal (UCP), de aproximadamente 150
ha para serem recuperados, devido as queimadas. A palavra foi passada para o Sr. João Mendes, o
qual passou algumas informações sobre a bacia do Rebojo.Prosseguindo com o assunto, o Sr. Cezar
Leal frisou sobre a resposta da APTA que manifestou área disponível para ser realizado o plantio, e
que a SABESP entrou em contato com o Sr. Wanderley (Presidente da Associação dos Agricultores
Familiares da Fazenda São José), e assim a SABESP entendeu por ser o mais interessante a
realização do plantio na área da APTA, e que o respectivo contrato refere-se ao plantio e
manutenção. Após um momento de troca de informações e debates, a palavra foi passada para o Sr.
Marcos Boin, o qual informou sobre o plantio realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente, de 2,3 ha na área próximo do depósito da Petrobrás, cuja área é objeto de estudo para
criação de um parque municipal. Com a palavra, o Sr. Cezar Leal elencou as providências
necessárias para o andamento dos trabalhos desta CT: contato da empresa WGE Engenharia com o
Sr. Wanderley (Presidente da Associação dos Agricultores Familiares da Fazenda São José), e
posteriormente informar para a CT sobre o que ficou acordado; quanto ao plantio a ser realizado pela
SABESP, aguardar a APTA responder o ofício da Secretaria Executiva do CBH-PP sobre a
disponibilidade de 2,3 ha para a execução do plantio.
3. Outros assuntos: O Sr. João Mendes solicitou a palavra, e comentou sobre o projeto de
preservação de duas nascentes, e que na propriedade rural em estudo na Bacia do Rebojo poderia
ser recuperado o entorno das nascentes, e que os estudos e levantamentos de dados estão sendo
realizados, e que vem contando com o apoio da FCT-UNESP.
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 quatorze dias do mês de fevereiro de 2020.

Antônio Cezar Leal
Vice-coordenador da CT-RE

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

