
ATA DA 12ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/ MANANCIAIS.

Data: 12 de julho de 2018.

Horário: 09h00.

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

PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

• Adalberto Lanziani (CDA);

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• Antônio Carlos Cezário (CATI/ P. PRUDENTE);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Felício Vitorino Fernandes Óliver (PM REGENTE FEIJÓ);

• Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

• Gisele Santos Raminelli (representando a PM ANHUMAS);

• Haroldo Borges Gomes (FUNDAÇÃO ITESP);

• Luis Fernando de Jesus Tavares (MP/SP/GAEMA);

• Maria das Graças de Souza (IPE);

• Mario Totti (CATI/P. PRUDENTE);

• Newton Tachibana (PM ÁLVARES MACHADO);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA).

Convidados:

• Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;

• Proposta do programa de Restauração Ecológica;

• Continuidade dos trabalhos do GT-APP/Mananciais;

• 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 apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-2

PP. Em seguida, com a palavra o Sr. Cezar Leal, Coordenador do GT-APP/Mananciais agradeceu a presença de3

todos, exibiu a pauta e passou a palavra para o Sr. Roberto Shirasaki para que procedesse a leitura da ata da reunião4

anterior, a qual foi lida, colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Sr. Cezar sugeriu a inversão de pauta,5

para que os alunos da FCT-UNESP/Presidente Prudente do curso de engenharia ambiental, Isadora e Lucas6

entregassem os materiais de estudos, os quais posteriormente seriam enviados por e-mail aos membros do GT-7

APP/Mananciais, sugestão que foi acatada por todos. Posteriormente, o Sr. Cezar destacou a presença do Sr.8

Marcelo Fernandes, representante da Incorporadora Fernandes de Álvares Machado, visto que com o apoio deste GT9

seria possível encontrar áreas para a realização de plantio de mudas, e em contato com a Secretaria Executiva do10

CBH-PP e com a engenheira Gracieli Peratelli foi discutido sobre o apoio em tais práticas, podendo ser destinado o11

plantio para a propriedade do Sr. Wanderley, presidente da Associação dos Agricultores da Fazenda São José. O Sr.12

Cezar ainda frisou que o CBH-PP, bem como este GT estaria à disposição para dar contribuições, lembrando que13

devem ser atendidas as diretrizes de órgãos competentes e prosseguiu com a pauta.14

2. Proposta do programa de Restauração Ecológica: Com a palavra o Prof. Cezar iniciou o assunto comentando15

sobre sua proposta para o programa, e destacou que o material em discussão foi enviado anteriormente aos e-mails16

dos membros deste GT. Discutiram primeiramente sobre os objetivos a serem considerados para o programa, bem17

como sobre as metas e da elaboração de um plano de trabalho, ocasião em que os membros contribuíram com18

algumas sugestões, e manifestaram-se a favor de trabalharem primeiramente com a proposta do programa de19

Restauração Ecológica do Pontal do Paranapanema apresentada pelo Prof. Cezar, elaborando textos e adequando o20

que for necessário, contando com a contribuição de todos. E em seguida foi apresentado o seguinte plano de trabalho:21

1ª Etapa - Levantamento da situação das APPs e reservas legais na bacia hidrográfica do manancial do alto curso do22

rio Santo Anastácio; 2ª Etapa - Levantamento da situação das APPs e reservas legais em toda a UGRHI-22; 3ª Etapa23

- Programa de Restauração Ecológica do CBH-PP; 4ª Etapa - Aprovação do Programa de Restauração Ecológica.24

3. Outros Assuntos: Prosseguindo com a pauta, o prof. Cezar Leal passou a palavra para o Sr. Matheus Okado25

(FCT-UNESP), o qual realizou breve apresentação sobre um estudo que contou com o apoio do Sr. Rodrigo26

Bernardes Freire (CBRN/SMA), o qual faz parte de uma série de estudos de “cartografia síntese”, que com o mapa27

seria possível observar e identificar áreas a serem restauradas. Após a apresentação, foi discutido sobre a28

possibilidade de realizar a compilação do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA da CETESB,29

levantando essas áreas que têm TCRAs, que então a partir delas poderiam definir uma metodologia para o programa30

de Restauração Ecológica. Então com a palavra, o Prof. Cezar destacou que conforme forem ocorrendo as pesquisas31

da universidade (UNESP), seria possível o GT colher mais informações e detalhes.32

4. Encerramento: N ada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que,33

após lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos doze dias do mês de julho de34

2018.35

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


