
 

 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DO BIÊNIO 2019/2020 DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO 

ECOLÓGICA CT-RE. 

 

Data: 10 de março de 2021 

Horário: 09h00min. 

Local: Google Meeting 

I. PRESENTES 

 Anselmo Kenji Tardio Matuzaki (SABESP); 

 Antônio Cezar Leal (UNESP); 

 Renata Ribeiro (UNESP); 

 Nilton (SABESP) 

 Mário A. Totti (CDRS); 

 Décio Dias Cesco (SABESP); 

 Ricardo Firetti (APTA); 

 Rodrigo Bernardes Freire (CFB) 

 Roberto YassuoShirasaki (CDRS/Pres. Prudente); 

 Robson Ivani de Oliveira (ITESP); 

 Bruna Muller de Oliveira (D.E Mirante do Paranapanema) 

 

Convidados: 

 Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

 Fernando Henrique Cardoso Jardim (MPESP); 

 Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

 Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Discussões sobre a indicação e priorização de área para plantio no Alto Curso do RioSanto 

Anastácio. 

 Outros assuntos; 

 Encerramento.  

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 1 

Executivo do CBH-PP iniciou a reunião apresentando os Informes da Secretaria Executiva do 2 

CBH-PP. Posteriormente informou aos presentes que devido alguns problemas a ata da última 3 

reunião não foi apresentada e que será enviada em um momento oportuno. 4 

2- Discussões sobre a indicação e priorização de área para plantio no Alto Curso do Rio 5 

Santo Anastácio: Com a palavra, o Sr. Ricardo Firetti comentou sobre a situação atual das 6 

propostas de restauração na área da APTA. Ainda, esclareceu que, devido a substituição da direção 7 

da Agência, o cronograma inicial sofreu um atraso e que será necessária uma formalização do 8 

Comitê, bem como da SABESP da intenção de se utilizar áreas para plantio. Assim, sugeriu que 9 

fosse enviado um Oficio para atualizar as tratativas. A palavra foi passada ao Sr.Décio Dias Cesco, 10 

que comentou que a SABESP possui um contrato à vencer em meados de junho para recuperar 11 

áreas com cerca de 10 mil mudas. Prosseguindo, comentou que enviará um oficio para o CBH-PP, 12 

formalizando a necessidade de áreas para plantio e assim prosseguir com as tratativas junto à APTA. 13 

Assim houve consenso pela Câmara Técnica de Restauração Ecológica tal procedimento para 14 

viabilizar o plantio em área da APTA.  15 



 

 

 

2. Outros Assuntos: Tratando de outros assuntos da pauta, o Prof Cézar Leal comentou sobre a 16 

importância da retomada dos trabalhos da Câmara Técnica e informou que está à disposição. A 17 

palavra foi passada ao Sr. Robson Ivani, da ITESP que sugeriu uma parceria com a ITESP para 18 

restaurar áreas de assentamento na região de Mirante do Paranapanema. Ainda, disse que a 19 

restauração poderia ser incorporada à projetos “Agrossilvipastoris”. Com a palavra o Sr. Sandro 20 

comentou que é possível iniciar as tratativas com a ITESP para este objetivo e passou a palavra ao 21 

Sr. Rodrigo Bernardes Freire, que comentou que já foram destinados TCRA’s e TAC’s em áreas de 22 

assentamento no município de Presidente Bernardes. Ainda esclareceu que a restauração ecológica 23 

em sistemas de “Agrosilvipastoril” são difíceis de realizar, visto que as áreas são menores nos 24 

assentamentos. O Sr. Robson sugeriu então que fizesse um projeto piloto para este assunto. Com a 25 

palavra o Sr. Roberto comentou que este assunto é extenso e que deveria ser tratado em reunião 26 

específica. 27 

3. Encerramento: Tratados todos os assuntos o Sr. Roberto Yassuo Shirasaki agradeceu a 28 

presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, 29 

Secretárioad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. 30 

Presidente Prudente, aos dez dias do mês de março de 2021. 31 

 

 

 

   

Roberto Yassuo Shirasaki 

Coordenador da CT-RE 

 Alvaro Yanagui 

Secretário ad-hoc da CT-RE 
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