
11ª ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/MANANCIAI S.

Data: 28 de junho 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);

• Fernando Jardim (MP);

• Gilmar José Peixoto (SABESP);

• Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

• Maria das Graças de Souza (IPE);

• Newton Tachibana (PM ÁLVARES MACHADO);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA).

Convidados:

• Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;

• Continuação dos trabalhos do GT-APP/Mananciais, com apresentação dos Estudos/Projeto - Área APTA;

• Proposta do programa de Restauração Ecológica;

• Outros assuntos;

• Encerramento.

ATO 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, destacando a presença de alunos da FCT-UNESP do curso2

de Graduação em Engenharia Ambiental, e apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Na3

sequência com a palavra o Sr. Cezar Leal, Coordenador do GT-APP/Mananciais agradeceu a presença de todos,4

exibiu a pauta e solicitou que os presentes na reunião se apresentassem. Posteriormente o Sr. Cezar sugeriu a5

dispensa da leitura da ata da reunião anterior e aqueles que tivessem alguma colaboração que a enviasse no e-mail6

da Secretaria Executiva, o que foi acatado pelos membros do GT, e na seqüência a ata da 10ª Reunião do GT-7

APP/Mananciais foi colocada em votação e aprovando a ata por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Cezar8

comentou sobre a modificação da Resolução SMA 07, destacando a possibilidade de ser criado um grupo para9

trabalhar melhor o assunto, e informou sobre as articulações realizadas pela Sr.ª Juliana com um grupo de técnicos10

de órgãos estaduais, visando à obtenção de mais recursos para as áreas que necessitam ser recuperadas. Com a11

palavra, o Sr. Gilmar José Peixoto (SABESP) passou a situação atualizada sobre os trâmites referente ao projeto de12

plantio da SABESP a ser realizado na área do Sr. Valteme, informando que devido a mudanças no edital foi13



agendado um pregão para o dia 13 de julho de 2018. Após a apresentação dos Informes da Secretaria Executiva, e1

demais contribuições foi apreciado o próximo assunto da pauta.2

2. Continuação dos trabalhos do GT-APP/Mananciais, com apr esentação dos Estudos/Projeto - Área APTA: A3

palavra foi passada para a graduanda Akemi que iniciou as apresentações apontando os objetivos gerais dos estudos4

e as justificativas esclarecendo que a propriedade da APTA foi dividida por cinco áreas específicas e seis grupos para5

a realização dos trabalhos. Na sequência a palavra foi passada para o graduando Lucas que apresentou o primeiro6

estudo, expondo os objetivos da recuperação de vegetação nativa visando impedir a entrada de capivaras nas áreas,7

e posteriormente apresentou a proposta de recuperação da vegetação. A palavra foi passada para a aluna Isadora8

que apresentou a proposta de controle de capivaras na entrada em áreas de estudos da APTA, apontou a delimitação9

das cercas e exibiu orçamentos para a execução dos trabalhos. Sobre a segunda área objeto de estudo, a graduanda10

Julia apresentou o estudo referente ao plantio de mudas e nucleação, comentando sobre a escolha da melhor opção11

para implantação dos estudos, e exibiu um cronograma financeiro. Prosseguindo, a graduanda Yasmin apresentou12

sobre a terceira área estudada, sendo que esta refere-se a maior área de extensão, e comentou sobre os estudos de13

diagnóstico. Com a palavra, a graduanda Akemi prosseguiu com a apresentação sobre a terceira área esclarecendo14

sobre as questões de monitoramento, sendo proposto um período inicial de dois anos de tal atividade, exibiu15

possíveis pontos de coleta de materiais e na seqüência apresentou uma proposta de orçamento. Em seguida, a aluna16

Elys Couto iniciou a apresentação do grupo que trabalhou na quarta área, sendo que o respectivo grupo estudou17

sobre os Sistemas Agroflorestais - SAFs. A aluna Elys apresentou a definição do que seria o SAF e mostrou o modelo18

de SAF da propriedade objeto de estudo, e ainda mostrou a legislação aplicada e finalizou sua apresentação. Em19

seguida o aluno Leonardo apresentou sobre a adequação do trecho de estrada rural na APTA, e também sobre a20

manutenção e os possíveis ganhos ambientais. Posteriormente a graduanda Isadora apresentou os custos gerais de21

todos os estudos realizados na APTA, e passou as considerações finais comentando sobre o que os estudos22

proporcionaram aos alunos, tanto na parte de ensino, quanto às práticas, parcerias e às expectativas e finalizou a23

apresentação. Após um momento de questionamentos, esclarecimentos e contribuições dos membros do GT-24

APP/MANANCIAIS, o Sr. Ricardo Firetti (APTA) parabenizou os alunos e agradeceu este GT, o CBH-PP e também a25

UNESP, e destacou que ele, enquanto diretor dessa unidade da APTA daria os encaminhamentos necessários para26

se firmar um termo de Estágio na APTA, e comentou que por conta da própria APTA tem algumas áreas que serão27

cercadas resultado de trabalhos realizados na respectiva unidade, então acredita que os orçamentos apresentados28

poderiam ter seu valor diminuído. Com a palavra o Prof. Cezar agradeceu aos alunos e ao GT-APP pela experiência29

proposta, e recomendou que os alunos realizassem os ajustes necessários com as adequações propostas e30

conhecimentos expostos pelos membros deste GT. E prosseguiu com a pauta da presente reunião.31

3. Outros assuntos: Com a palavra, o Sr. Cezar Leal comentou sobre iniciar um programa de restauração de APP,32

para reservas do Pontal do Paranapanema, estabelecendo metas e foi pensada uma série de estudos “cartografia33

síntese”. Em seguida o Sr. Cezar esclareceu que o Sr. Mateus Okado começou a aplicar esse estudo em seu estágio34

no DAEE/CBH-PP e pela Iniciação Científica (FCT-UNESP), e passou a palavra ao Sr. Mateus, que apresentou um35

mapa síntese para conhecimento de todos.36

4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, e nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima,37

Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente38

Prudente, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018.39

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


