
11ª REUNIÃO GT-APPM /08/08/2016

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

Data: 08 de agosto de 2016.
Horário: 14h00min
Local: Sala de reuniões da APTA| 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);
• Fernando Jardim (MP - GAEMA);
• Haroldo Borges Gomes (IPE);
• Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho);
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
• Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);
• Luis Fernando de Jesus Tavares (Ministério Público/GAEMA);
• Murilo Cesar Justino (representando a PM de Anhumas);
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/EDR);
• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP).

Convidados:

• Lista anexa.

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Continuidade da discussão dos trabalhos com foco na proteção do manancial do Alto Curso do Rio
Santo Anastácio e novos projetos de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente, voltados aos
assentamentos.

III. RELATO DOS RESULTADOS

Com a palavra, o Sr. Ricardo Firetti (APTA) deu as boas vindas a todos, e na sequência o Sr. Sandro Roberto
Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e apresentou um breve panorama das
atividades que o GT-APP/Mananciais já realizou, e comentou sobre a reunião especial do dia 18/07/2016 em
Anhumas-SP. Destacou que, no dia 27/07/2016 um grupo técnico visitou as áreas onde será realizado o plantio
de mudas nativas. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. Antonio Cezar Leal (FCT/UNESP) que
apresentou a pauta da presente reunião, e comentou que com a visita técnica que foi realizada dia 27 de julho,
foi possível verificar que os projetos necessitam de um alguns ajustes. Na sequência, o Sr. Cezar Leal
(FCT/UNESP) apresentou um histórico sobre a recuperação de Áreas de Preservação Permanente/Mananciais,
e apontou cinco projetos que foram elaborados por alunos da FCT-UNESP, Campus de Presidente Prudente-SP,
e comentou sobre as próximas ações do GT-APP/Mananciais. Posteriormente a palavra foi passada para o Sr.
Izio (CETESB) que relatou como foi a visita técnica em Presidente Venceslau-SP, e apontou que a propriedade
do assentamento Santa Maria, não encontra-se apta para ser realizado o plantio, sendo que existe um Termo de
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Ajustamento de Conduta firmado entre a Prefeitura Municipal de Pres. Venceslau e o Ministério Público-SP. E
sobre o assentamento Santo Antônio, foi verificado que o mesmo carece apenas de enriquecimento da
vegetação, e que o próximo passo seria realizar um levantamento de quantas mudas seriam necessárias para
esta área. O Sr. Izio então ressaltou que, durante a visita foi lembrado do assentamento Nazaré, o qual foi
identificado como área prioritária, para recuperação. Em seguida, com a palavra o Sr. Murilo Cavalheiro (DAEE)
destacou que o saldo para aplicação dos recursos do FEHIDRO é até novembro de 2016, oriundo de saldo
remanescente, assim sugeriu a elaboração de um programa de divulgação para os demais municípios, sobre os
projetos a serem executados em Anhumas-SP, trazendo então demandas para a execução do plantio. Após um
momento de troca de ideias, apontamentos e questionamentos, o Prof.º Cezar Leal (FCT-UNESP) comentou da
possibilidade de reunir os candidatos a prefeitos dos municípios envolvidos, para apresentar o projeto, sendo os
candidatos de: Álvares Machado, Anhumas, Pirapozinho, Presidente Prudente e Regente Feijó. Dando
continuidade foi discutida sobre as sugestões oferecidas, bem como sobre a melhor forma e momento para essa
reunião. Posteriormente a palavra foi passada ao Sr. Ricardo (APTA) que procedeu uma apresentação sobre o
Polo Tecnológico - APTA Alta Sorocabana, demonstrando as características, objetivos e comentou sobre alguns
projetos.

IV. ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Tratados todos os assuntos da pauta, ficou estabelecido que seguirão com os estudos das 5 áreas apontadas
para prosseguir com a execução do projeto de recuperação, e também que o Sr. Camilo (ITESP) apresentará
alguns estudos sobre os assentamentos. Posteriormente, com a palavra o Sr. Coordenador, agradeceu a
presença e colaboração 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 oito dias do mês de agosto de 2016.

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


