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

19 de outubro 2017.

Horário: 09h30.
Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.
PRESENTES
Membros do GT-APP/M:
•

Adalberto Lanziani (CDA);

•

Amarílis Beraldo Rós (APTA);

•

Antônio Carlos Cezário (CATI/EDR/Presidente Prudente);

•

Antônio Cezar Leal (UNESP);

•

Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

•

Emerson Ferreira IIzuka (representando a PM de Álvares Machado);

•

Felício Vitorino Fernandes Óliver (PM de Regente Feijó);

•

Gilmar José Peixoto (SABESP);

•

Gisele Raminelli (representando a PM de Anhumas);

•

Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho;

•

José Roberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

•

José Roberto Nascimento (representando a SABESP);

•

Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);

•

Luis Fernando de Jesus Tavares (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

•

Márcia Ap. Da Silva (representando a SABESP);

•

Márcio Rogério Pontes (PM Álvares Machado);

•

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);

•

Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/EDR/P. PRUDENTE);

•

Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

•

Washington Luiz de Azevedo Geres (ARARAJUBA).

Convidados:
•

Djalma Weffort (APOENA);

•

Liatar G. Cozsato (CDA-SAA);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);

•

Osvaldo Massacazu Sugui (DAEE);

•

Roberto Ulisses Resende (Iniciativa Verde);

•

Shahine Paccla Gonçalves (CETESB).

PAUTA DA REUNIÃO:

•
Aprovação da ata da reunião anterior;
•
Tratativas referente a recuperação de APP - Áreas de Preservação Permanente, através de TAC
- Termo de Ajustamento de Conduta e de TCRA - Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental;
•
Continuidade das tratativas para consolidar o plantio em propriedades de Regente Feijó/SP;
•
Outros assuntos;
•
Encerramento.

RELATO DOS RESULTADOS:

1

Primeiramente, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de todos e

2

realizou um panorama das atividades realizadas voltadas para a recuperação e preservação do rio Santo

3

Anastácio, partindo de 1991. Em seguida a palavra foi passada para o Coordenador do GT-APP/Mananciais, Prof.

4

Cezar Leal (FCT-UNESP) que deu as boas vindas a todos, expôs a pauta da reunião, e destacou a presença do

5

Sr. Roberto Resende (ONG Iniciativa Verde). Ainda com a palavra, o Sr. Cezar Leal colocou em discussão sobre

6

inclusão de assunto na pauta, referente a possibilidade do Sr. Roberto Resende realizar uma apresentação sobre

7

os Projetos da Iniciativa Verde (Projeto Nascentes). Em seguida todos os membros presentes manifestaram-se

8

de acordo com a inclusão, onde a apresentação decorrerá no item “outros assuntos” da pauta. Posteriormente a

9

palavra foi passada para o Sr. Roberto Shirasaki (CATI/P. Prudente) o qual realizou a leitura da ata da reunião

10

anterior, que após lida e realizadas as devidas correções foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade.

11

Prosseguindo com a pauta, iniciaram-se as tratativas referente a recuperação de APP - Áreas de Preservação

12

Permanente, através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta e de TCRA - Termo de Compromisso de

13

Recuperação Ambiental, e a palavra foi passada para o Sr. Gilmar José Peixoto (SABESP), o qual comentou

14

sobre o andamento dos trabalhos da SABESP, e informou que o Termo de Compromisso já foi assinado pelo

15

proprietário da área rural onde será realizado o plantio. Ainda com a palavra, mencionou que o processo está a

16

caminho da etapa de licitação, sendo que a perspectiva é que a licitação ocorra na segunda quinzena do mês de

17

novembro de 2017. Em seguida, a palavra foi passada para a Sr.ª Jussara Cuba (PM de Regente Feijó), a qual

18

passou a situação referente ao plantio na Estância AJ, destacando que estão dependendo de um contato com

19

um representante da CART para viabilizar a elaboração e assinatura do Termo de Compromisso. Após alguns

20

esclarecimentos, ficou acordado que o Sr. Izio (CETESB) iria contribuir para o contato com a CART.

21

Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Luiz Fernando Tavares (MP/ GAEMA) que comentou sobre um

22

Inquérito referente ao Distrito de Espigão, sendo que envolve a SABESP, proprietários e inclusive o Sr. João

23

Valtemi, e destacou uma exigência do Ministério Público, a qual deve ser apresentada uma cópia do Termo de

24

Compromisso entre a SABESP e o Sr. Valtemi para autuar no referido Inquérito. Com a palavra, o Sr. Sandro

25

Selmo informou que realizou uma apresentação durante sua participação no XV Diálogo Interbacias de

26

Educação Ambiental em Recursos Hídricos, e na oportunidade destacou a participação e o envolvimento positivo

27

do Ministério Público junto ao CBH-PP. Após o relato das informações sobre o andamento dos projetos, a

28

palavra foi passada para o Sr. Izio que fez comentários sobre um material remanescente para os plantios, sendo

29

que de início eram cinco propriedades para a realização dos projetos de recuperação e preservação do alto

30

curso do Rio Santo Anastácio, e destacou que um proprietário desistiu, e assim sobraram mudas sendo que

31

daria para esse material remanescente ser revertido para a propriedade da Sr.ª Nilza, em Anhumas-SP. Então

32

ficou acordado que o material do projeto da área da Sr.ª Nilza, será enviado pelo Sr. Cezar Leal para o Sr. Izio e

33

Sr. Rodrigo Freire. E referente a Fazenda São José, em Presidente Prudente-SP, já foi informada a área para a

34

realização do plantio, faltando apenas confirmar quem fornecerá as mudas. E discutiram que uma parte da área

35

da Fazenda São José é objeto de um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, a qual deverá ser descontada.

36

Em seguida, o Sr. Luiz Fernando Tavares informou que também existe um Inquérito Civil referente a Fazenda

37

São José. Assim, o Sr. Cezar Leal destacou os seguintes encaminhamentos: em relação ao Sr. Valtemi e

38

SABESP. A SABESP informará o status ao CBH-PP; quanto a Instância AJ a Sr.ª Jussara entrará em contato

39

com o advogado do Sr. Aymar; em relação a propriedade da Sr.ª Nilza vai ser encaminhado o projeto para o Sr.

40

Izio e para o Sr. Rodrigo Freire, e será discutida a questão de material remanescente do projeto já executado

41

para o plantio nesta propriedade. Convocar representante de Taciba-SP para apresentar o projeto para este GT.

42

Posteriormente, foi tratada sobre a eleição de novo coordenador para o GT-APP/Mananciais, pois o Prof.º Cezar

43

Leal colocou sua função a disposição, devido a muitos compromissos acadêmicos, bem como viagens, e

44

destacou que mesmo não sendo coordenador, será membro deste GT. Em seguida, foi indicado para a

45

coordenação do GT-APP/Mananciais o Sr. Rodrigo Bernardes Freire, representante da CBRN/SMA, o qual com a

46

palavra agradeceu a indicação, mas informou que deve consultar o órgão estadual para então dar resposta sobre

47

a coordenação, o que será informado a Secretaria Executiva do CBH-PP o quanto antes. Em seguida a palavra,

48

foi passada para o Sr. Roberto Resende (Iniciativa Verde), o qual agradeceu o convite feito pelo Sr. Djalma,

49

também agradeceu a oportunidade ao GT, e destacou os trabalhos em cooperação com a APOENA, então

50

posteriormente iniciou a apresentação do “Programa Nascente: Os projetos da Iniciativa Verde”, durante a

51

apresentação foram realizados alguns questionamentos, os quais foram devidamente esclarecidos, e também o

52

Sr. Roberto versou sobre a Prateleira Iniciativa Verde. E comentou sobre a parceria com a APOENA em

53

Presidente Epitácio-SP. Após a apresentação, e tratados todos os assuntos da pauta, o Prof.º Cezar Leal

54

agradeceu a disposição e a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni

55

Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.

56

Presidente Prudente, aos dezenove dias do mês de outubro de 2017.

Antônio Cézar Leal
Coordenador do GT-APP/Mananciais

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"

