
8ª ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/MANANCIAIS .

Data: 28 de março 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 (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

• Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

• Jacqueline Claro Polegatto (PM Pirapozinho);

• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA).

Convidados:

• Cláudio Izumi (PM REGENTE FEIJÓ);

• Izio barbosa de Oliveira (CETESB);

• João Jorge Catalan (PM Taciba);

• Marcelo Rodrigo (UNOESTE);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;

• Definição de estratégias de atuação e plano de trabalho para o 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, deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião apresentando os informes da Secretaria Executiva, e2

destacou que o 8º Fórum Mundial da Água foi realizado em Brasília-DF, e fez alguns comentários sobre sua ida ao3

evento e participação no Espaço São Paulo situado na Vila Cidadã. Em seguida a palavra foi passada para o4

Coordenador do GT-APP/Mananciais, Prof. Cezar Leal (FCT-UNESP) que agradeceu a presença de todos, expôs a5

pauta da reunião e justificou a alteração da pauta conforme informado por e-mail ao membros deste GT, pois não6



haveria apresentações pelos alunos da UNESP na presente reunião, e ainda destacou que, aproximadamente três1

projetos serão apresentados pelos alunos até o mês de junho de 2018. E prosseguiu iniciando a leitura da ata da2

reunião anterior que, após as devidas adequações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Antes de3

adentrar a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Izio (CETESB) que comentou a respeito do SARE para 6 HA, e4

informou que a Fazenda São José será ocupada com TCRAs advindos da MAMPEI FUNADA, e que a respectiva5

propriedade rural tem a possibilidade de receber mudas da RODOBENS. E comentou ainda que, o plantio na6

propriedade da Sr.ª Nilza também está englobado nesses 6 HA. Em seguida, o GT discutiu sobre algumas práticas7

referente ao desenvolvimento das mudas, e também sobre questões de reflorestamento. Após um momento de8

discussões a palavra foi passada para o Sr. Izio (CETESB) o qual informou que, provavelmente seriam destinados 59

HA referente ao DAHMA IV para a Fazenda São José. E na sequência, com a palavra a Sr.ª Amarílis destacou que a10

APTA tem no momento 6HA disponíveis para serem recuperados. O Coordenador do GT. Sr. Cezar Leal, comentou11

da possibilidade da realização de estudos na área da APTA, e destacou sobre uma reunião com o Sr. Ricardo Firetti12

e os alunos envolvidos que seria realizada dia 29 de março na UNESP. Após alguns esclarecimentos e contribuições13

dos membros presentes, o Coordenador do GT-APP/Mananciais passou para o próximo assunto da pauta.14

2. Definição das estratégias de atuação e plano de trabalho par a o GT-APP/Mananciais: Com a palavra, o Sr.15

Cezar Leal iniciou o assunto comentando sobre a elaboração de um Mapa do Pontal, e da necessidade de16

sistematizar as áreas que este GT vem trabalhando, e assim indicaria no referido mapa as ações práticas de17

recuperação dando maior visibilidade aos trabalhos, e então disponibiliza-lo no site do CBH-PP. Em seguida houve18

um momento de troca de ideias e contribuições, e com a palavra o Sr. Cezar Leal mencionou sobre a palestra que19

assistiu no 8º Fórum Mundial da Água, a qual foi realizada pelo Sr. Ricardo Rodrigues (ESALQ/Piracicaba) referente20

as etapas para recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP. Os membros presentes do GT discutiram21

também sobre possível monitoramento, para que fosse verificada a capacidade de regeneração das áreas. Então22

com a palavra, o Sr. Cezar Leal sintetizou que as discussões estariam no caminho correto, que seria então a ideia de23

novas tecnologias, estratégias para recuperação de APPs e Mananciais. Em seguida a palavra foi passada para o24

Sr. Izio, o qual comentou sobre a Resolução SMA Nº32/2014, que contempla outras metodologias, visto que o25

cálculo para compensação mudou. Após um momento de discussões, foi mencionado sobre a possibilidade de uma26

apresentação pela CART, sobre os plantios que já estão para serem encerrados.27

3. Encaminhamentos: Tratados todos os assuntos da pauta, ficou definido pelo GT o que segue: Apresentação da28

pesquisa de Mestrado Profissional em Geografia, pelo Sr. Rodrigo Bernardes Freire (SMA/CBRN), que ficou29

agendada para o dia 24/04/2018 às 09h30min. E agendar posteriormente uma apresentação pela CART, CESP, e30

Pontal FLORA. Assim, nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata31

que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e oito dias do mês de32

março de 2018.33

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


