ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE
APP/MANANCIAIS.
Data:
28 de março de 2016.
Horário: 09h00 às 11h30min.
Local:
Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.
I.

PRESENTES

Membros do GT-APRM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adalberto Lanziani (CDA);
Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
Antônio Carlos Cezário (CATI);
Antônio Cezar Leal (UNESP/FCT/P. Prudente);
Fernando Jardim (Ministério Público/GAEMA);
Gilmar José Peixoto (SABESP);
Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);
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);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);

Convidados:
•

II.

Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO

•
III.

Discussão sobre os novos projetos de Recuperação de Áreas de
Permanente/Mananciais no alto curso do Rio Santo Anastácio (Anhumas-SP).

Preservação

RELATO DOS RESULTADOS

•

Com a palavra, o Prof.º Cezar Leal deu as boas vindas a todos, expôs a pauta da presente reunião e
na sequência procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Posteriormente, com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário
Executivo do CBH-PP fez um panorama das atividades que o GT-APRM já realizou, e comentou sobre
a nova proposta de atividades deste GT, o qual o nome deverá ser adequado. Com a palavra, o Prof.º
Cezar Leal ressaltou que o GT-APRM concluiu suas atividades, sendo assim o GT merece nova
nomenclatura, pois o foco dos trabalhos a serem realizados será referente a Recuperação de Áreas de
Preservação Permanente/Mananciais. Após um momento de esclarecimentos e troca de informações,
foi definido o novo nome do GT, Grupo de Trabalho de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente/Mananciais.
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IV.

Discussão sobre os novos projetos de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente/Mananciais no
alto curso do Rio Santo Anastácio (Anhumas-SP).

Com a palavra, o Prof.º Cezar Leal fez comentários sobre as áreas em que alunos da UNESP
realizarão estudos para viabilizar a execução de Projetos de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente, e mencionou que dois proprietários de Anhumas-SP já autorizaram a realização dos
estudos em suas propriedades. Ainda com a palavra, o Sr. Cezar Leal apresentou o Prof.º Ronaldo
(FCT-UNESP/P. Prudente), que conta com sua contribuição para desenvolver uma proposta de
aplicativo para acompanhamento das mudas que forem plantadas, onde conste o maior número de
informações possíveis sobre as respectivas mudas, montando assim um banco de dados. Com a
palavra, o Sr. Vandir (FIESP) parabenizou a proposta, e ressaltou a importância de ter um
monitoramento. Na sequencia, o Sr. Luiz Fernando (MP) comentou que em todos os projetos de
recuperação existe uma grande preocupação em se realizar um acompanhamento do que de fato
deve acontecer, e destacou que esse aplicativo é algo que realmente deveria ser realizado.
Posteriormente os Srs. Izio (CETESB), Gilmar (SABESP), e Rodrigo Freire (CBRN) parabenizaram a
iniciativa, e deram contribuições. Com a palavra, o Sr. Rodrigo (CBRN) sugeriu que o monitoramento
fosse realizado por áreas.
V.

ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Ficou definido que representantes da CODASP, ITESP, Instituto Chico Mendes Conservação da
Biodiversidade (ICMBIO), e IPE sejam convidados para a próxima reunião deste GT, a qual ficou
agendada para 19 de abril de 2016. 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 março de 2016.

Antônio Cezar Leal
Coordenador do GTAPP/Mananciais

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"
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