
ATA DA COMISSÃOESPECIALDE ESTUDOS
Resolução 134/14

06 de Novembro de 2018
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Aos seis dias do mês de novembro de 2018, às 10:21 horas, na Sala de
Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membros
da Comissão Especial de Estudos — CEE para acompanhar a execução do
Projeto de recuperação da Mata de Santa Tereza, nos termos do Resolução
nº 134/2014. Integram esta CEE, o Vereador Bertinho Scandiuzzi — Presidente
e os Vereadores Marcos Papa, Paulinho Pereira, João Batista, Marinho
Sampaio membros. O Vereador presidente dessa CEE Bertinho Scandiuzzi,
inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, bem
como dos vereadores membros Paulinho Pereira, João Batista e o vereador
Nelson das Placas como convidado da mesa. O presidente no uso da palavra,
faz um breve relato sobre o propósito da formação da comissão, bem como a
leitura de oficio recebido pela Fundação Florestal sobre o retorno da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Sanen Engenharia,
referente a recuperação da Mata de Santa Tereza. O vereador Bertinho
Scandiuzzi convida para fazer uso da palavra os representantes da Sanen
Engenharia, Inova Soluções Ambientais e Fundação Florestal, confirma o
envio de OfÍCIOS a todos os vereadores desta casa, bem como ao Sr Otávio
Okano Secretário de Meio Ambiente Municipal. Iniciando os depoimentos a
Sra Alessandra Pinezi - gestora da Estação Ecológica de Ribeirão Preto no uso
da palavra, afirma que várias “coisas” mudaram desde a última reunião, sobre
a prevenção contra incêndio existem parcerias com usinas e empresas,
atualmente com brigadas, vigilância, câmera de monitoramento 24 horas,
programas ambientais, cursos de combate a incêndio e trabalhos de educação
ambiental, informa que o Conselho Consultivo da unidade já foi criado. Sobre
a restauração da mata informa que a CPTM ainda não começou devido a
algumas questões a serem resolvidas em relação a execução do projeto, o que
se tem é o trabalho que a Sanen já iniciou. Fatos com detalhamentos de
informações que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre
00:04:53 a 00:11:00. O vereador Bertinho, agrade a dedicação nos trabalhos
que estão sendo realizados, principalmente pela a importância da Mata Tereza.
O vereador Paulinho Pereira agradece a presença de todos, ressalta sobre a
importância da Mata de Santa Tereza e pergunta a convida sobre a contratação
da empresa que disponibiliza os brigadistas, se estes profissionais estão
presentes e possuem equipamentos capazes de um combate inicial? A convida
afirma que já estão preparados para combaterem um incêndio inicial pelo
PPCIF, existem alguns procedimentos a serem seguidos, há todo um plano de
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combate com profissionais com cursos específicos. O Sr Carlos da Fundação
Florestal, informa já ter pleiteado junto a Câmara de Compensação Ambiental
recursos para o programa de grandes empreendimentos causadores de impacto
ambiental, afirma sobre a existência de um polo regional em Ribeirão Preto, e'
uma contratação recente, com escala de trabalho no qual estarão disponíveis 24
horas, e com atividades de prevenção. Fatos com detalhamentos de informacões
que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre 00:14:45 a
00:17:49. Em relação a educação ambiental o vereador Paulinho, pergunta
como está o projeto. Segunda a Sra Alessandra na unidade existe um projeto de
educação ambiental, recebe escolas com eventuais palestras, a intenção é a
ampliação vindo do diagnóstico captado em eventos já realizadas. 0 programa
está em construção. O vereador Paulinho, fala sobre o quanto é importante esta
educação junto as crianças, adultos e cita sobre a possibilidade de envio ao
Executivo do projeto. A Dra Fabiana assessoria do presidente da comissão,
pergunta a convidada sobre os empreendimentos ao entorno da Mata de Santa
Tereza, se a Fundação Florestal está sendo convidada para as ações realizadas
pela Prefeitura sobre a lei de ocupações de solo, sobre os licenciamentos ao
entorno. A convida informa que sobre a revisão já vem sendo feito, mas que a
Fundação Florestal e o Conselho não são convidados, porém estão
acompanhando estas revisões que estão sendo feitas, lembra que para todos os
empreendimentos a Fundação e consultada e que a Prefeitura deverá consultar
a Fundação e o Conselho. O Sr Carlos faz uma explanação técnica sobre como
funciona a análise feita pela Fundação. Fatos com detalhamentos de
informações que constam integralmente gravados de forma audiovisual entre
00:31:00 a 00:32:10. O presidente da comissão passa a palavra para a Sra
Daiane Gaia INOVA — Engenheira Florestal. Faz uma breve apresentação
profissional e informa que faz parte da empresa que ganhou a licitação para o
serviço de recuperação da Mata de Santa Tereza. Faz uma explanação sobre o
projeto de recuperação através de slides com informações de todo o cronograma
para o serviço licitado, reafirmando que o projeto técnico e os relatórios
técnicos terão como base a Resolução SMA 32/2014. Fatos com detalhamentos
de informações que constam integralmente gravados de forma audiovisual
entre 00:32:45 a 01:06:25. O vereador Paulinho fala sobre a importância da
regeneração dos espaços possíveis, a convida afirma que sim, que o trabalho
tem sido feito neste sentido, no sentido de aproveitar locais de regeneração
sozinha, e que existem vários locais com necessidade de recuperação devido à
ausência de “corpos” regenerativos. O vereador João Batista cumprimenta a
todos os presentes e em sua palavra fala da importância dos trabalhos a serem
realizados, e fala da dificuldade em visualizar estes trabalhos que já estão sendo
realizados, fala das questões e medidas legislativas sobre as ocupações em
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tomo da Mata de Santa Tereza. O vereador Bertinho presidente da comissão
pergunta aos convidados sobre o projeto da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos. O Sr Carlos afirma que pelas dificuldades, a CPTM sugeriu
desistir do projeto devido à complexidade, porém foi mostrado a importância e
o interesse de reflorestamento. Fala das dificuldades processuais e financeiras
existentes. O importante é saber o que o estado tem feito par ajudar na questão
interna da Mata de Santa Tereza, mas, e o que o municipio faz externo?ªcom detalhamentos de informações que constam integralmente gravados de
forma audiovisual entre 01:10:29 a 01:13:47. O vereador Bertinho abre aos
presentes o uso da palavra, ressalta novamente a importância dos trabalhos e a
importância das informações passadas, informa que todo o material exposto
será juntado aos autos principais. Fica deliberado no momento pelos presentes
definirem uma data para visita e registro dos trabalhos ao local que está sendo
de reflorestado. Por fim, o presidente dessa CEE agradece a presença de todos
e declara encerrada a presente reunião. Nada mais havendo, nem interessados
em se manifestar, a reunião foiencerradaaí(171Qlibras, da qual para constar,eu Adélia Maria Rodrigues Lima ª servidora desta CMRP,
lavrei a presente ata, que foi elaborada nos te—í os da Resolução nº 46/2018,
que depois de lida e aprovada, vai assinada p o Presidente desta CEE.
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