ATA DO GRUPO DE TRABALHO PARA
CRIAÇÃO DA APRM DO ALTO SANTO ANASTÁCIO
Data:
28 de agosto de 2015
Horário: 09h30min às 12h00
Local:
Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP
I.

PRESENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros do GT-APRM:
Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP) -arvrinyanagui@gmail.com
André Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente) - semea@presidenteprudente.sp.gov.br
Antônio Cezar Leal (UNESP/FCT/P. Prudente) - cezarunesp@gmail.com
Carla de Souza Leão (CBRN/SMA) – carlasl@ambiente.sp.gov.br
Fernando Jardim (Ministério Público/GAEMA)- fernandojardim@mpsp.mp.br
Gilmar José Peixoto (SABESP)- gpeixoto@sabesp.com.br
João Menezes de Souza Neto (CATI/EDR/P. Prudente)
Luis Fernando de Jesus Tavares (Ministério Público/GAEMA)Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP) - mylenni.guerra@daee.sp.gov.br
Ricardo Garcia (PM Álvares Machado) - caalvaresmachado@yahoo.com.br
Rodrigo Bernardes freire (CBRN) - rodrigobf@ambiente.sp.gov.br
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) - selmo12@gmail.com
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP) – vandirpa@hotmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convidados:
Adriano da Silva Yokoya (FCT-UNESP);
Ariane J. Finotti (FCT-UNESP);
Aruanã B. Manzano (FCT-UNESP);
Bruno Frias Faga (FCT-UNESP);
Carlos Kum Faccioli (FCT-UNESP);
Carolina Ambrosio Beraldo (FCT-UNESP);
Caroline Piffer de Andrade (FCT-UNESP);
Cláudia Ayumi Yokota (FCT-UNESP);
Danieli Fernanda do Amaral (FCT-UNESP);
Gabriel Roberto de Souza (FCT-UNESP);
Gabriel Chaim Pinto Portas (FCT-UNESP);
Gabriela Cenci Mendonça (FCT-UNESP);
Giordano Begalli (FCT-UNESP);
Isabella J. dos Santos Goto (FCT-UNESP);
Isadora Dias Perez (FCT-UNESP);
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
José Victor Centurião (FCT-UNESP);
Juliana Velani Sant’Ânna (FCT-UNESP);
Laís Macedo Mourão (FCT-UNESP);
Marcela Bravos Cidrão (FCT-UNESP);
Marcelo de Melo B. Conte (FCT-UNESP);
Mayk Ferreira Cardoso (FCT-UNESP);
Nataly Tanno (FCT-UNESP);
Pedro Miguel A. Almeida (FCT-UNESP);
Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP);
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•
•
•
•

II.

III.

Renato Franco Rodrigues (FCT-UNESP);
Roberta Cristina Coppola (FCT-UNESP);
Tamíris S. Corrêa (FCT-UNESP);
Victor Hugo Galbetti (FCT-UNESP).

PAUTA DA REUNIÃO

•

Apresentação de projetos de restauração ecológica para cinco propriedades rurais na bacia do
manancial Rio Santo Anastácio, no município de Anhumas;

•

Definição das próximas ações do GT-APRM.

RELATO DOS RESULTADOS

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas vindas a
todos os presentes, e ressaltou a presença da Presidente do CBH-PP, Drª Sandra Ap. de Souza
Kasai, Prefeita do Município de Rosana. Com a palavra, a Presidente do CBH-PP agradeceu a
presença de todos, e destacou a importância dos trabalhos que serão apresentados pelos alunos da
FCT-UNESP de Presidente Prudente. Em seguida, a palavra foi passada ao coordenador do GTAPRM, Prof.º Antônio Cezar Leal que deu as boas vindas a Presidente do CBH-PP, e aos demais
presentes, e destacou a presença de alunos convidados da graduação, bem como a presença da
Prof.ª Tita, da FCT-UNESP. Em seguida, o Sr. Cezar Leal apresentou a pauta da presente reunião e
procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em votação, e realizadas as
devidas correções foi aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, o Sr. Cezar Leal ressaltou
que os alunos da “X Turma de Engenharia Ambiental” (docentes Prof.ª Dr.ª Renata Ribeiro de Araújo e
Prof.º Dr.º Antônio Cezar Leal) da FCT-UNESP, campus de Presidente Prudente, estavam presentes
para que realizassem a apresentação do “Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente no Alto Curso do rio Santo Anastácio, município de Anhumas-SP”. O Profº Cezar Leal
comentou sobre algumas ações para a realização do presente Projeto, e na sequencia a palavra foi
passada ao Sr. Rodrigo Freire (CBRN), que proferiu comentários sobre as áreas de preservação dos
mananciais, e destacou a possibilidade de incluí-las nas atividades da CBRN. Com a palavra, o Sr.
Sandro Selmo fez alguns comentários a respeito do Cadastro Ambiental Rural - CAR, e sugeriu que na
próxima reunião da UNIPONTAL, a SMA/CBRN realize uma apresentação sobre o CAR. Em seguida,
a Drª Sandra Kasai, presidente do CBH-PP, demonstrou a importância da sugestão do Sr. Sandro a
ser apresentada na UNIPONTAL, e comentou para que também seja apresentada no CIPO –
Consórcio Intermunicipal do Oeste paulista. Na sequencia, os membros presentes comentaram da
necessidade de adequar o nome do presente GT conforme o novo foco, sendo que todos
concordaram com o novo nome: Grupo de Trabalho para Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente/Mananciais. A sugestão de adequação do nome será levada em formato de relatório à
apreciação da CT-PAS. Na sequencia, o Sr. Sandro Roberto Selmo, aproveitou a presença da
Presidente do CBH-PP, Prefeita de Rosana-SP, e informou que a eleição para nova composição do
CBH-PARANAPANEMA será realizada no final do presente ano, e comentou que conta com o apoio
da Prefeita Sandra Kasai para incentivar a maior participação dos prefeitos do estado do Paraná, nas
atividades do comitê federal. Com a palavra, o Sr. Cezar Leal informou o início das apresentações do
Projeto pela “X Turma de Engenharia Ambiental”, sugeriu que os membros do GT, dessem suas
sugestões, contribuições e apontassem o que pode ser melhorado, para que assim o projeto possa ser
aprimorado, para ao final ficar apto ao FEHIDRO.
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IV.

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA PARA CINCO PROPRIEDADES
RURAIS NA BACIA DO MANANCIAL RIO SANTO ANASTÁCIO, NO MUNICÍPIO DE ANHUMAS.

Primeiramente, o Sr.º Cezar Leal apresentou as áreas trabalhadas, a metodologia utilizada, ressaltou
que foram elaborados projetos para a respectiva área e passou a palavra para o aluno Giordano
Begalli Clerutte, que iniciou as apresentações dos “Projetos de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente no Alto Curso do Rio Santo Anastácio, município de Anhumas/SP”. Na sequência, foi
apresentado, o “Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente no Alto Curso do Rio
Santo Anastácio da propriedade Sítio Santa Maria, de Luiz Sotocorno, Anhumas/SP”. Com a palavra, o
aluno Mayk Ferreira Cardoso, proferiu a apresentação do “Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas no alto Curso do rio Santo Anastácio: Sítio Santo Antônio”. O Próximo projeto
apresentado foi, o “Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente degradas em uma
propriedade localizada no Alto Curso do Rio Santo Anastácio”. E por último, a aluna Juliana
Sant’Anna, apresentou o “Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente do Alto
Curso do Rio Santo Anastácio”. Após as apresentações, o Prf.º Cezar abriu um momento para que os
membros do GT emitissem suas sugestões, questionamentos e entre outros. Com a palavra, o Sr.
Gilmar Peixoto (SABESP), parabenizou as apresentações, e fez comentários sobre a importância
desses projetos. Na sequencia, o Sr. Luis Fernando Tavares (Ministério Público), ressaltou a
importância de sempre ouvir o agricultor, passou algumas orientações, e frisou a importante questão
de “restauração”, e parabenizou os trabalhos. Com a apalavra, o Sr. Rodrigo Freire (SMA/CBRN),
comentou sobre a importância em recuperar as referidas áreas, e proferiu alguns apontamentos
referentes a cada projeto. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. Izio Oliveira (CETESB), que
emitiu algumas observações, e comentou sobre o art. 3º da Resolução Conjunta SMA nº2/1996. Em
seguida, com a palavra, o Sr. Cezar Leal fez um panorama das atividades, apontando as reuniões já
realizadas por este GT, e ressaltou que as referidas apresentações era necessário primeiramente
ocorrerem no GT-APRM, para posteriormente, de acordo com o GT, ser apresentada aos proprietários
das áreas em questão. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, emitiu alguns comentários, e
destacou para não se restringirem a financiamentos do FEHIDRO, pois há outros meios de
financiamento além deste, e ainda fez comentários sobre as agroflorestas. Em seguida, a palavra foi
passada para a Sr.ª Encarnita Martins (UNESP) que, parabenizou os professores Cezar Leal e Renata
Ribeiro pela junção das duas disciplinas, e o profissionalismo dos alunos nos projetos, e nas
apresentações, e ainda fez alguns comentários pontuais de cada projeto. Posteriormente, o Sr. Vandir
(FIESP) parabenizou a UNESP e os alunos pela qualidade dos projetos, e a palavra foi passada a Drª
Sandra Kasai, que parabenizou o envolvimento dos alunos, bem como a qualidade dos projetos. Em
seguida, com a palavra, o Sr. Sandro Selmo sugeriu que dia 21/09/2015 seja realizada uma
apresentação aos proprietários, no município de Anhumas, dos projetos formatados, e ressaltou esta
data, pois é comemorado o dia da Árvore.
V.

ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Ficou pré-agendada uma apresentação dos projetos dos alunos da “X Turma de Engenharia
Ambiental”, para 21 de agosto de 2015, com horário a definir, no município de Anhumas/SP. Tratados
todos os assuntos da pauta, o Sr. Antônio Cezar Leal, coordenador deste GT agradeceu a presença
de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima,

Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de
direito. Presidente Prudente, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e quinze
Antônio Cezar Leal

Mylenni Guerra Lima

Coordenador do GT-APRM

Secretária "Ad hoc"
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