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

•

Data:

07 de outubro de 2016.

Horário:

09h30min às 12h00.

Local:

Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

•

Adalberto Lanziani (CDA);

•

Antônio Carlos Cezário (PM de Regente Feijó);

•

Antônio Cezar Leal (UNESP);

•

Gilmar José Peixoto (SABESP);

•

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);

•

Ricardo H. Garcia (PM de Presidente Epitácio);

•

Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP).

Convidados:

•

Ágata Abrão (FCT-UNESP/P. Prudente);

•

Carolina Monteiro da Paixão (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);

•

Joana Silva (FCT-UNESP/P. Prudente);

•

Laia M. Rodriguez (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

Luís Guilherme Pereira da Silva (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

José Biscaino Neto (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

José Mariano Garcia Gouveia (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

Marcela Bravos Lidrão (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

Marcela D’Amato (FTC-UNESP/P. Prudente);

•

Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP/P. Prudente);

•

Ricardo Firetti (APTA);

•

Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/EDR);

•

Sérgio B. Ramos (UNESP/Dracena);

•

Silvio Rainho Teixeira (FTC-UNESP/P. Prudente).

•

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.

•

RELATO DOS RESULTADOS
Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e
realizou breve apresentação sobre as atividades realizadas pelo GT-APP/Mananciais. Posteriormente, com a palavra, o
Sr. Antônio Cezar Leal (FCT/UNESP) expôs a pauta da presente reunião, e exibiu um histórico dos trabalhos que este
GT realizou na bacia do alto curso do Santo Anastácio, apontando as etapas já realizadas. Na sequência, a palavra foi
passada para o Sr. Roberto Yassuo Shirasaki (CATI), que procedeu a leitura da ata da reunião anterior, a qual após as
devidas correções foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o Prof.º Cezar Leal
(FCT/UNESP) informou que houve a desistência do Sr. Luiz Sotocorno (Sitio Santa MªII), proprietário de uma das áreas
em que o projeto Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP seria implantado. Com a palavra,
o Sr. Rodrigo (CBRN) fez alguns questionamentos quanto aos critérios, escalas e outros, sobre o produto a ser
entregue. Na sequência, o Prof.º Cezar Leal (FCT/UNESP) informou que foi apresentado a Universidade Estadual
Paulista -UNESP, uma proposta de projeto, com a idéia de um pequeno grupo junto à universidade, composto por ele, a
Prof.ª Renata Ribeiro (FCT/UNESP) e o Prof.º Mariano (FCT/UNESP) para acompanhar esses estudos de recuperação
de APPs, e destacou que aguarda a aprovação da proposta. E informou ainda que, também foi enviada uma proposta
de projeto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq para trabalhar a recuperação do
Alto Curso do Santo Anastácio; e assim encontram-se no aguardo da aprovação de duas propostas de projetos. Após
um momento de troca de informações e esclarecimentos, o Prof.º Cezar (FCT/UNESP) observou que, não houve tempo
hábil para a reunião de apresentação do projeto recuperação de APPs, com os candidatos a prefeitos dos seguintes
municípios envolvidos: Álvares Machado, Anhumas, Pirapozinho, Presidente Prudente e Regente Feijó. E na sequência
comentou para ser definida uma data, para realizar uma reunião com os novos prefeitos eleitos. Dando continuidade a
pauta, o Prof.º Cezar (FCT/UNESP) expôs o próximo assunto.

•

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.
Primeiramente, o Prof.º Cezar (FCT/UNESP) informou e agradeceu a presença de um grupo de alunos FCT/UNESP
(Campus de Pres. Prudente) na presente reunião, e passou a palavra para a discente Marcela, que apresentou o
projeto de recuperação de APPs destinado ao Sítio Nossa Senhora Aparecida (Anhumas-SP). Na sequência, a palavra
foi passada para o discente Guilherme, que deu continuidade na apresentação do projeto, e expôs as técnicas de
recuperação de APPs. Após a apresentação do primeiro projeto, a palavra foi passada para o discente José Biscaino
Neto, que apresentou o projeto de recuperação de APPs destinado à propriedade do Sr. Valtemi Chaves Neto.
Posteriormente a palavra foi passada para a discente Joana, a qual procedeu a apresentação do projeto de

recuperação de APPs da Estância AJ, situada no município de Regente Feijó-SP, e destacou que o referido projeto
encontra-se em fase de elaboração. Após um momento de troca de informações e esclarecimentos, a palavra foi
passada ao Prof.º Mariano (FCT-UNESP) o qual procedeu uma apresentação sobre um Projeto de Recuperação.
Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Izio (CETESB) que fez comentários referente a expansão das áreas
úmidas, e na sequência o prof. Cezar (UNESP) comentou sobre a necessidade de maior número de alunos voltados
aos projetos, e comentou sobre a dificuldade para se obter bolsas de estudos. Na sequência, os membros presentes
trocaram ideias e tiveram alguns esclarecimentos, e com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo destacou que três das
propriedades apresentadas, necessitam de intervenção. A palavra foi passada para o Sr. Cezar (FCT-UNESP) que
propôs que os proprietários atendam de pronto o CAR- Cadastro Ambiental Rural, e que na possibilidade o Sr. Rodrigo
(CBRN) acompanhe este andamento. Ainda com a palavra, o prof.º Cezar Leal destacou a presença da Sr.ª Neide
Barrocá (FCT-UNESP), e destacou que a mesma trabalha com a área de arqueologia, e foi discutido a importância de
se realizar trabalhos nas áreas dos proprietários envolvidos com o projeto, e na ocasião foi comentado que para fazer o
plantio, primeiro deveria ser feito um mapeamento arqueológico, e que a Prof.ª Neide Barrocá tem uma equipe à
disposição para averiguar vestígios arqueológicos. Após um momento de discussões, ficou estabelecido para o GT
prosseguir com o roteiro dos trabalhos, e depois, averiguar a parte arqueológica, para se necessário, acionar o IPHANInstituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, visto que a Prof.ª Neide comentou que em regiões próximas a
estas propriedades, há sítios arqueológicos. 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 sete dias do
mês de outubro de 2016.

Antônio Cézar Leal
Coordenador do GT-APP/Mananciais

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"

