
10ª REUNIÃO GT-APPM /01/07/2016.

ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE
APP/MANANCIAIS.

Data: 01 de julho de 2016.
Horário: 14h00min
Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
• Antônio Cezar Leal (UNESP);
• Camilo Sebastião Bonadio (ITESP);
• Felício V. Fernandes (PM Regente Feijó);
• Haroldo Borges Gomes (IPE);
• João Marinho da Silva Junior (PM Pirapozinho);
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
• Luis Fernando de Jesus Tavares (Ministério Público/GAEMA);
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP).

Convidados:

• Daniel de Souza L. Cardoso (FCT/UNESP);
• Daniela Carobina Santos (FCT/UNESP);
• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
• Luis Guilherme Pereira da Silva (FCT/UNESP);
• Maricielo Well Quispe Núñez (UNESP);
• Marcela Bravos (UNESP);
• Ricardo Firetti (APTA);
• Wilson Guadanucci Jr (Ver te Verde);
• Valentin Vicente Perussi (DAEE).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Continuidade dos trabalhos com foco na proteção do manancial do Alto Curso do Rio Santo Anastácio, e
procedimentos com vistas às mudas, referente ao Termo de Ajustamento de Conduta- TAC da CART;

• Continuidade da discussão sobre os novos projetos de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente, voltados aos assentamentos.

III. RELATO DOS RESULTADOS

O Prof.º Antônio Cezar Leal (FCT/UNESP), coordenador do GT-APP/Mananciais, agradeceu a presença de
todos, iniciou a reunião e passou a palavra para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP,
que procedeu breve apresentação do panorama de atividades já realizadas pelo GT-APP/Mananciais. Em
seguida a palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui (DAEE), para que procedesse a leitura da ata da
reunião anterior, e que após lida, e devidamente corrigida, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
Com a palavra o Prof.º Cezar Leal (FCT/UNESP) retomou os trabalhos da última reunião do GT, e em um
momento de troca de informações e discussões, foi comentado que ficou a cargo de alguns alunos da
FCT/UNESP de demarcarem os pontos limites para cercamento das áreas a serem reflorestadas , conforme
ficou estabelecido em um breve encontro, após a reunião especial do GT-APP, que foi realizado em Anhumas-
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SP. Na sequencia, foi discutido sobre as áreas para a execução do projeto, e com a palavra, o Sr. Sandro Selmo
(DAEE) mencionou que entrou em contato com o Sr. José Luiz Udenal da Prefeitura de Anhumas-SP, o qual
informou que os proprietários das áreas para realizar o projeto estão dispostos a conversarem. Posteriormente,
foi discutida a possibilidade de agendar um encontro com os proprietários para oferecer melhores
esclarecimentos quanto ao projeto. A palavra foi passada para o Sr. Murilo Cavalheiro (DAEE) que ressaltou a
presença do Sr. Marcelo Junqueira, do Sindicato Rural de Presidente Prudente, e destacou a importância do Sr.
Marcelo em poder contribuir com o diálogo entre os proprietários. Com a palavra, o Sr. Marcelo Junqueira
informou que devido a uma viagem já agendada, não poderia estar presente na reunião até o final, contudo se
dispôs para na semana que vem conversar alguns detalhes sobre o projeto, e comentou que um pacote de
divulgação, seria importante para o melhor entendimento dos proprietários, visando então, chegar às áreas onde
efetivamente o projeto poderia ser executado. Em seguida foi aberto um momento de debates e troca de ideias,
onde foi discutida a quantidade de propriedades e entre outros detalhes para receber o projeto, e foi tratada a
possibilidade de manter as áreas de cinco proprietários que haviam demonstrado interesse para que o projeto
fosse realizado, mas tratando essas propriedades com status de projeto “modelo”. Atendendo a pauta da
presente reunião, passou a ser tratado o próximo assunto da pauta: Continuidade da discussão sobre os novos
projetos de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente, voltados aos assentamentos. Com a palavra, o
Sr. Sandro Roberto Selmo (DAEE) comentou sobre a disposição de 150 mil mudas para o Santo Anastácio, na
região de Regente Feijó-SP, e ainda, destacou que ainda não foram identificadas as áreas para o plantio dessas
mudas. Na sequencia, o Sr. Sandro comentou ainda que, o Sr. Osnir Giacon, da CART, foi consultado sobre
possíveis áreas de assentamentos para a realização desse plantio, contudo alguns detalhes poderiam inviabilizar
o plantio em certas áreas, em relação à existência de Termos de Ajustamento de Conduta-TAC. Após um
momento de debates e troca de informações, o prof. Cezar Leal (FCT/UNESP) comentou que, em relação a
CART, hoje não seria possível indicar áreas para o plantio no alto Santo Anastácio, contudo, o CBH-PP poderia
indicar para a CETESB a área que se vislumbrasse realizar o plantio no Santo Anastácio.

IV. ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Após esclarecimentos sobre a quantidade de mudas que a CART disponibilizaria para fazer o plantio no alto
Santo Anastácio, foi discutido sobre a realização de uma visita do ITESP junto com representantes da CETESB
em nas áreas com possibilidade de restauração. Também foi discutido sobre o espaço físico onde é lotada a
APTA em Presidente Prudente-SP.Tratados todos os assuntos da pauta, ainda com a palavra o Sr. coordenador,
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, primeiro de julho de 2016.

Ant ônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-APP/Mananciais Secretária "Ad hoc"


