
9ª ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/MANANCIAIS .

Data: 24 de abril 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);

• Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

• Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

• Haroldo Borges Gomes (IPE);

• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP).

Convidados:

• Diego Henriques Santos (CODASP);

• Felipe Alabarce (UNESP);

• Isadora Cogo Badan (UNESP);

• Izio barbosa de Oliveira (CETESB);

• Lucas Momesso (UNESP);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);

• Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);

• Tainara Silva Faria (UNESP).

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 da pesquisa de Mestrado profissional em Geografia/FCT-UNESP, do Sr. Rodrigo Bernardes

Freire, sobre Priorização de Áreas para Restauração Ecológica no Pontal do Paranapanema;

• 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.2

Posteriormente o Sr. Sandro convidou a todos para a 45ª Reunião Ordinária do CBH-PP, a qual será realizada dia 113

de maio de 2018, sexta-feira, na UNIESP de Presidente Prudente-SP. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro fez alguns4

apontamentos sobre o Plano Corta Fogo (CART), informando que seria agendada uma reunião deste Grupo de5

Trabalho com a Sr.ª Thais Pagotto para uma apresentação e esclarecimentos sobre Plano. Com a palavra, o Sr.6

Antônio Cezar Leal, Coordenador do GT-APP/Mananciais, agradeceu a presença de todos e informou a presença de7



alguns alunos da UNESP na presente reunião, e em seguida relatou que na reunião anterior foi iniciada a discussão1

sobre uma forma de reorganizar o Grupo de Trabalho, sendo que a primeira iniciativa foi a apresentação da2

dissertação de mestrado do Sr. Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA), e na sequência, as próximas ações serão3

quanto a CART, CESP, e APTA.4

2. Continuação dos trabalhos do GT-APP/Mananciais referente a recuperação de APPs e nascentes do alto5

curso do rio Santo Anastácio: Com a palavra o Prof.º Cezar Leal destacou que já foram formados seis grupos de6

trabalhos por alunos da UNESP - Engenharia Ambiental para estudos em áreas da APTA, com propostas de7

recuperação de APPS, monitoramento sobre áreas já reflorestadas e Sistemas Agroflorestais - SAFs. Posteriormente,8

informou que sobre a articulação do CBH-PP sobre a possibilidade de obter recursos financeiros advindos de TACs e9

TCRAs do MP, a Secretaria Executiva do CBH-PP recebeu uma resposta do Ofício CBH-PP/021/2018 enviado ao Dr.10

Gabriel Lino (MP-SP/GAEMA), na qual foi demonstrada a possibilidade de recursos do Fundo de Interesses Difusos -11

FID serem destinados ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO. O Sr. Cezar Leal também ressaltou que12

o assunto está sendo discutido na CT-AI e que será consultada a SSRH, para conferir tal possibilidade e, após13

colhida as informações necessárias, trazer o assunto para discussão no GT-APP/Mananciais. Em seguida, o Sr.14

Cezar Leal procedeu a leitura da ata da reunião anterior que, após realizadas as devidas correções, foi colocada em15

votação e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do16

CBH-PPque apresentou um breve relatório das atividades realizadas por este GT.17

3. Apresentação da pesquisa de Mestrado profissional em Geogr afia/FCT-UNESP, do Sr. Rodrigo Bernardes18

Freire, sobre Priorização de Áreas para Restauração Ecológ ica no Pontal do Paranapanema: Após agradecer a19

oportunidade o Sr. Rodrigo Freire iniciou a apresentação, destacou os objetivos da pesquisa e fez comentários sobre20

a área do estudo, o Pontal do Paranapanema. Prosseguindo com a apresentação, deu esclarecimentos e exibiu os21

mapas do presente trabalho, sendo que a pesquisa resultou no mapa de áreas prioritárias para restauração ecológica,22

conforme a metodologia utilizada. Encerrada a apresentação, o Sr. Rodrigo disponibilizou um exemplar da sua23

pesquisa de mestrado, e também o material em meio digital para que fosse disponibilizado no site do CBH-PP. Houve24

um momento de questionamentos e esclarecimentos, e após elogios e destacada a importância do trabalho, o25

Coordenador do GT-APP/Mananciais passou para o próximo tópico da pauta.26

4. Outros assuntos: Foi discutido e criado um grupo especial para discussão de possível alteração da Resolução27

SMA/07 de 14/01/2017 que dispõe sobre critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de28

pedido de autorização para supressão nativa, corte de árvores isoladas e para intervenção e APPs no Estado de São29

Paulo, assim foi composto o seguinte grupo para articular o assunto e analisar as demandas necessárias: Antônio30

Cezar Leal, Rodrigo Bernardes Freire, Haroldo Borges Gomes, Izio e Sandro Roberto Selmo, também foi proposto31

convidar representantes do INCRA e do ITESP, para compor o grupo.32

5. Encaminhamentos: Após maiores esclarecimentos, o Coordenador do GT-APP/Mananciais apontou os33

encaminhamentos do GT: disponibilizar a dissertação de mestrado do Sr. Rodrigo Freire no site do CBH-PP; ficou34

previsto para junho as propostas de projetos para a área da APTA, e ainda apresentação dos resultados pelas alunas35

Paula Hatsumara e Elys Couto sobre o mapeamento com banco de dados de áreas onde já foram realizados estudos36

e plantio em APPs.37

6. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, e nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima,38

Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente39

Prudente, aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2018.40

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


