7ª ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/MANANCIAIS.
Data: 06 de março de 2018.
Horário: 09h30.
Local:

Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

PRESENTES
Membros do GT-APP/M:
•

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

•

Antônio Cezar Leal (UNESP);

•

Camilo Sebastião Bonadio (FUNDAÇÃO ITESP);

•

Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

•

Fernando Jardim (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

•

Gilmar José Peixoto (SABESP);

•

Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

•

Haroldo Borges Gomes (IPE);

•

Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);

•

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

•

Mário Totti (CATI/EDR/P. PRUDENTE);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

•

Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA);

•

Adalberto Lanziani (CDA);

•

Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

•

Ricardo Firetti (APTA).

Convidados:
•

Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);

•

Alvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);

•

Felipe Alabarce (UNESP);

•

Elys Couto (UNESP);

•

Danilo Carlos de Oliveira Freitas (VER TE VERDE);

•

Mayara Maezano Faita (FIESP);

•

Isadora Cogo Baldan (UNESP);

•

Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);

•

Victor Carlos (UNESP);

•

Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB ÁLVARES MACHADO);

•

Larissa B. Puacenza (UNESP);

•

Thais Cunha Lima (UNESP);

•

Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);

•

Julia Prado Gaudencio (UNESP);

•

Yasmim Zampieri Sampaio (UNESP).

PAUTA DA REUNIÃO:
•

Aprovação da ata da reunião anterior;

•

Continuidade dos trabalhos do GT-APP/Mananciais - Projetos dos Alunos da FCT-UNESP/ TCRAs/ TACs ;

•

Outros assuntos;

•

Encerramento.
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Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, deu as boas vindas a todos e iniciou
a reunião apresentando os informes da Secretaria Executiva. Posteriormente a palavra foi passada para o
Coordenador do GT-APP/Mananciais, Prof. Cezar Leal (FCT-UNESP), que agradeceu a presença de todos, expôs a
pauta da reunião e solicitou ao GT autorização para inserir um assunto na pauta do dia, a respeito da apresentação
da Sr.ª Paula Hatsumura. Não havendo alguma objeção, o Sr. Coordenador passou para a leitura da ata da reunião
anterior. Com a palavra, o Sr. Roberto Shirasaki procedeu à leitura da ata, que depois de feitas as devidas correções
foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Prof. Cézar apresentou os alunos Guilherme e Victor, que
elaboraram um projeto de recomposição de área de preservação permanente, cujo objeto foi tema do trabalho de
graduação do curso de Engenharia Ambiental da FCT/ UNESP. Com a palavra, os alunos apresentaram o estudo,
intitulado: “Proposta para a recuperação das áreas de preservação permanente da Associação dos Agricultores
Familiares da Fazenda São José” abordando os locais de recuperação das APP’s que totalizam aproximadamente
25 ha, bem como os custos deste investimento. Posteriormente, a palavra foi aberta para comentários e discussões
do GT e o Sr. Gilson Bicudo, da PM de Presidente Prudente, informou que a Prefeitura tem interesse em recuperar
uma parte da área apresentada, já que cerca de 15 hectares serão utilizados via TCRA da Cetesb. Contudo, está
aguardando parecer jurídico da prefeitura, pois trata-se de uma área privada. Na sequência, a palavra foi passada ao
Sr. Izio, que comentou sobre a nova Resolução SMA nº 07 de 18 de janeiro de 2017, que estabelece alguns critérios
e parâmetros para compensação, inclusive indica municípios prioritários a serem compensados. Sugeriu então que o
GT levantasse as áreas nos municípios que são prioritários para atender a referida resolução. Em seguida, com a
palavra o Sr. Vanderlei, Presidente da Associação dos Agricultores Familiares da Fazenda São José, parabenizou os
alunos pela apresentação e disse estar disposto a contribuir com a recuperação das áreas, inclusive disse que
reunirá com os associados para confirmar o compromisso de executar o projeto no local. Posteriormente, com a
palavra o Sr. Junior, da empresa Verte Verde, disse que 5.100 mudas oriundas do projeto de recomposição do
município de Anhumas serão destinadas para a propriedade fazenda São José. Na sequência, o Sr. Alvaro
perguntou aos membros se existe uma previsão dos recursos financeiros a serem destinados para os projetos de
recomposição para o ano de 2018 e 2019, visto que será necessário informar no Plano de Ação e Programa de
Investimento do Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema. O Sr. Izio sugeriu que se fizesse uma
consulta junto à Cetesb para verificar os valores dos TCRA’s já firmados, podendo se basear nesses acordos, cujos
recursos poderão ser aplicados na recomposição das áreas. Tratados os assuntos, o Sr. Coordenador do GT passou
a palavra para a Srª. Paula Hatsumura, que falou sobre a proposta de implementar o Programa Pagamento por
Serviços Ambientais - PSA da Agência Nacional de Águas e solicitou apoio das instituições parceiras presentes para
discutir estratégias e planejar o Programa na Bacia do Pontal do Paranapanema. Prosseguindo em outros assuntos
da pauta, o Prof Cezar discutiu uma forma de avaliação dos trabalhos de recomposição florestal e de alguma
maneira poder acelerar este processo. A palavra foi passada ao Sr. Haroldo do IPE, que sugeriu fazer um
planejamento estratégico para avançar no levantamento de áreas, e propôs aos membros trazer para a próxima
reunião sugestões para elaborar um planejamento. Prosseguindo, o Sr. Junior, aproveitou o momento e disse que a
Verte Verde está de portas abertas para realizar reuniões, encontros e discutir projetos de educação ambiental. O Sr.
Coordenador agradeceu a gentileza e propôs aos membros fazer a próxima reunião do Grupo de Trabalho no dia 28
de março. Assim, nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida,
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos seis dias do mês de março de 2018.
Antônio Cézar Leal
Coordenador do GTAPP/Mananciais

Alvaro Yanagui
Secretário "Ad hoc"

