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ATADA CEE
MATA DE SANTA TEREZA
RESOLUÇÃO Nº 134/14

Aos treze dias do mês de julho de 2017, às 17:34 hs, reuniu-se no Gabinete do Vereador Bertinho
Scandiuzzi, a Comissão Especial de Estudos constituída para acompanhar a execução do Projeto de
recuperação da Mata de Santa Tereza, nos termos da Resolução nº 134/14. O Presidente com a palavra
cumprimentou todos os presentes, explicou que esta CEE foi criada na legislatura passada, recentemente
foi aprovado pelo Plenário requerimento de desarquivamento da Comissão e assim fazem parte novos
Vereadores: Paulinho Pereira, João Batista e Marinho Sampaio. Que nada foi feito ainda em relação a
recuperação da Mata de Santa Tereza, assim há necessidade de continuidade dos estudos e ações no
sentido de tentar resolver a problemática. Ver. Papa cumprimentou todos os presentes, afirmou que fica
muito feliz porque ganharam três novos Vereadores para atuarem juntos na Comissão em prol da
recuperação da mata, acrescentou que o governo estadual não fez nada ainda no sentido de recuperar a
mata, assim é preciso dar um reinicio a este trabalho. Ver Paulinho com a palavra cumprimentou todos
os presentes, enalteceu o tema e a importância da Mata de Santa Tereza para o município e toda região,
agradeceu as palavras do Ver. Papa, que sua formação é relacionada ao tema, tem atuação na área
ambiental e se coloca a disposição para que cobrem a revitalização da mata, que há necessidade de
ações no sentido de se efetivar a recuperação. Ver João Batista agradeceu o convite, que é uma honra
fazer parte desta Comissão, trata—se de um tema muito importante para toda a população, há necessidade
de zelo e cuidado com a Mata até para que a qualidade de vida de toda população seja também
preservada. Ver. Bertinho afirmou que encaminharam um e-mail para a fundação florestal solicitando
informações acerca dos técnicos responsáveis pelo projeto, que houve uma mudança grande na fundação,
se já há conhecimento da empresa que fará a recuperação da mata; que haviam algumas empresas
destinadas a atuar neste projeto, que tinham dívida ambiental no Município, inclusive foi informado que
já estavam sendo feitos orçamentos, e convidaram a equipe responsável pela gestão da recuperação para
que informem aceca do andamento, que conferiram aos mesmos opção de escolha da data, e assim,
aguardarão um retomo da equipe, que a comissão está aberta a outras indicações de oitivas. Ver. Papa
afirmou que é providencial ouvir o pessoal da fundação floresta], que tem informações de que o
Secretário estadual abandou a fundação e a comissão de recuperação da Mata não se reúne há mais de 1

ano e meio e assim o plano de recuperação está deixado de lado, que o Sec estadual e o governador
falham com suas obrigações, que assim, querem ouvir os membros da fundação. Ver. Paulinho Pereira
afirmou que é muito importante o reinício dos trabalhos e ouvir a fundação é primordial para que
saibam acerca dos trabalhos que serão e que estão sendo desenvolvidos. Ver. João Batista afirmou que
fica assim determinado, que é preciso discutir também ações em prol de proteger a Mata, evitando-se
assim novos incêndios. Ver. Bertinho afirmou que não podem deixar que tal situação caia no
esquecimento, é preciso investir em ações, lembrar o governo do estado que é preciso preservar e atuar
sobre esta reserva. Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar, o Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião às 17:46hs, da qual para constar, eu Patrícia Midori Kimura,
servidora designada para este ato, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo
Presidente da CEE.


