
10ª ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/MANANCIAI S.

Data: 15 de maio de 2018.

Horário: 09h30.

Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Camilo Sebastião Bonadio (FUNDAÇÃO ITESP);

• Fernando Jardim (MP);

• Gilmar José Peixoto (SABESP);

• Gisele Santos Raminelli (PM ANHUMAS);

• Luiz Fernando de Jesus Tavares (PM);

• Mario Totti (CATI/P. PRUDENTE);

• Newton Tachibana (PM ÁLVARES MACHADO);

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

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Thaís Pagotto (CART);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA).

Convidados:

• João Marinho da Silva Junior (CFA/SMA);

• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;

• Continuação dos trabalhos do GT-APP/Mananciais referente a recuperação de APPs e Nascentes do alto curso

do rio Santo Anastácio;

• Apresentação pela CART do Plano de Auxílio Mútuo - PAM, o qual é um dos instrumentos da Operação Corta

Fogo (SMA);

• Outros assuntos;

• Encerramento.



RELATO DOS RESULTADOS:

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do1

CBH-PP iniciou a reunião dando as boas vindas à todos e agradeceu a presença da Sr.ª Thais Pagotto (CART), e2

apresentou os informes da Secretaria Executiva. Com a palavra, o Sr. Antônio Cezar Leal, Coordenador do GT-3

APP/Mananciais agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da presente reunião. Na sequência, informou4

que a ata da reunião anterior foi disponibilizada de forma impressa aos presentes sugerindo a dispensa da leitura da5

mesma, e caso houvesse alguma adequação que fosse enviada ao e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, e6

então, foi colocada a ata da 9ª reunião do GT-APP/Mananciais em votação e aprovada por unanimidade.7

Posteriormente, foi destacado sobre o Grupo Especial montado por cinco participante do GT-APP/Mananciais, o qual8

iniciou as discussões sobre a possível alteração da Resolução SMA/07 de 14/01/2017 que dispõe sobre os critérios e9

parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para supressão de vegetação10

nativa, corte de árvores isoladas e para intervenção em APPs no Estado de São Paulo. O referido Grupo em primeira11

análise observou que Anhumas-SP é um município que tem maior percentual de vegetação e discutiram a12

possibilidade da elaboração de um documento que reclassificasse as prioridades do Pontal. Também analisaram um13

documento elaborado pelo Sr. Izio (CETESB) que resultou no agendamento de uma reunião por vídeo-conferência14

com a Sr.ª Juliana Ortega (Projeto Nascentes/SMA) no dia 06/06/2018, quarta-feira às 14H30 min. Em seguida a15

palavra foi passada para o Sr. Izio (CETESB), membro do Grupo Especial que comentou sobre alguns critérios para16

compensação ambiental e seus impactos, comentou ainda sobre a exceção que está sendo proposta quanto a regra17

do §1º, art. 7º. Após um momento de discussões e esclarecimentos, a palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto18

Selmo que apresentou as atividades que o GT-APP/Mananciais já realizou, e as propostas e objetivos de19

recuperação de APPs. Com a palavra, o Sr. Cezar Leal passou a apreciar o próximo assunto da pauta.20

2. Apresentação pela CART do Plano de Auxílio Mútuo - PAM, o qual é um dos instrumentos da Operação21

Corta Fogo (SMA): A palavra foi passada para a Eng.ª Florestal Thaís Pagotto (CART) para que desse início na22

apresentação sobre o Plano de Auxílio Mútuo - PAM, mas antes destacou que sobre o tema ela recebeu orientações23

do Sr. Osnir Giacon (CART). A Sr.ª Thaís iniciou sua apresentação apontando as áreas de reflorestamento da CART24

referente ao Córrego do Cedro e esclareceu que para o bom andamento de um PAM são necessários vários atores25

envolvidos e, que o município bem como a região como um todo tendem a receber inúmeros benefícios.26

Posteriormente foi apresentado os objetivos do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais -27

PROGRAMA CORTA FOGO, o qual é dividido em quatro programas: Prevenção, Controle, Monitoramento e28

Combate. E ainda destacou que o programa é de âmbito municipal cuja adesão é voluntária. Em seguida a Sr.ª Thaís29

apresentou e deu esclarecimentos sobre a definição do PAM, que é um dos instrumentos do PROGRAMA CORTA30

FOGO que utiliza-se de recursos humanos e materiais e, destacou que a ideia seria reunir os recursos e esforços das31

instituições envolvidas para definições de rápidas ações, visando proporcionar um aprimoramento técnico.32

Prosseguindo com a apresentação exibiu como se dá a organização do PAM, sendo que deve conter estatuto próprio,33

e deu alguns esclarecimentos mencionando que para as concessionárias de rodovias tal modo de organização torna-34

se algo simples, visto que a CART, por exemplo, já possui “know hall” para tanto e em seguida apresentou a parte35

documental básica que o PAM deveria conter. Na sequência informou sobre os órgãos e entidades que são36

importantes atores para estarem envolvidos. Em um momento de discussões foi comentado sobre as áreas que já37

estão sendo reflorestadas do Cedro, bem como as que estão sendo objetos de estudos. Encerrando sua38

apresentação, a Sr.ª Thaís frisou que a proposta da CART visa orientar as prefeituras municipais sobre o PAM, e que39

um próximo passo seria agendar uma reunião especial para iniciar as discussões sobre a elaboração do estatuto. Em40

seguida, a palavra foi passada para o Sr. Sandro, o qual fez alguns comentários e informou que iria buscar a melhor41

forma de colocar tal assunto em prática. Após um momento de discussões e troca de ideias, a palavra foi passada42

para o Sr. Roberto Shirasaki que manifestou-se a favor da iniciativa de um PAM, e demonstrou sua preocupação com43



os municípios desta região pois muitos não possuem brigadas de incêndio, e dependem do suporte de outras1

localidades.2

3. Outros assuntos: Com a palavra, o Sr. Cezar Leal comentou sobre a questão de um mapa do Pontal, para que o3

mesmo possa ser disponibilizado mostrando as áreas que já foram recuperadas na região. Informou que a ideia seria4

elaborar um documento com a proposta de Restauração da UGRHI-22, e assim desenvolver um programa para5

incentivo e apoio de recuperação de APPs em áreas rurais. Ainda com a palavra, o Sr. Cezar questionou se o GT6

estaria de acordo, para então ser elaborado um mapa com as informações existentes, e destacou que a proposta7

seria elaborar ainda um quadro síntese por município. Posteriormente, com a palavra, o Sr. Sandro comentou que,8

se o GT concordasse com a proposta apresentada, que o Sr. Cezar trouxesse um esboço de sua proposta para que9

seja levada ao conhecimento e discussão na CT-PAS.10

4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, e nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima,11

Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente12

Prudente, aos quinze dias do mês de maio de 2018.13

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


