
ATA DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/ MANANCIAIS.

Data: 15 de agosto de 2018.

Horário: 09h00.

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

PRESENTES

Membros do GT-APP/MANANCIAIS:

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Gisele Santos Raminelli (representando a PM ANHUMAS);

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

• 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;

• Resposta ao Ministério Público/MP-SP do questionamento sobre APPs no entorno do reservatório da SABESP,

Rio Santo Anastácio;

• Continuidade das tratativas referente a implantação do Programa de Restauração Ecológica;

• Outros assuntos;

• Encerramento.

RELATO DOS RESULTADOS:

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

CBH-PP deu as boas vindas à todos e em seguida apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP.2

Posteriormente o Sr. Cezar Leal, Coordenador do GT-APP/Mananciais agradeceu a presença de todos, procedeu a3

leitura da pauta e passou a palavra para o Sr. Roberto Shirasaki, o qual realizou a leitura da ata da 12ª reunião do4

GT-APP/Mananciais, que após lida e realizadas as devidas correções, foi colocada em votação e aprovada por5

unanimidade. Com a palavra, o Sr. Cezar solicitou para que fosse enviado aos membros do Grupo de Trabalho via e-6

mail, o link do site do CBH-PP onde constam as atas das reuniões e demais documentos, e passou a apreciar o7

próximo assunto da pauta.8

2. Resposta ao Ministério Público/MP-SP do questionamento sobre APPs no entorno do reservatório da9

SABESP, Rio Santo Anastácio: Primeiramente o Sr. Cezar informou que o Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de10

Justiça de Presidente Prudente, Sr. Jurandir José dos Santos, oficiou o GT-APP/Mananciais através do Ofício nº11

676/18 - 2ª PJPP, o qual solicita informações sobre a questão das áreas de preservação permanente - APP no12

entorno do reservatório do Rio Santo Anastácio, no prazo de 30 dias. O Sr. Cezar exibiu o referido ofício comentando13

sobre a resposta que este GT deveria elaborar. Após um momento de contribuições dos membros presentes, o Sr.14

Sandro Selmo destacou que, devido às competências do CBH-PP, caberia a este Grupo de Trabalho elaborar uma15



recomendação sobre o assunto, e sugeriu que a resposta fosse elaborada de forma que fosse solicitado maior prazo,16

para que assim pudesse discutir o assunto na CT-AI. Assim, houve mais algumas contribuições e a palavra foi17

passada para o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP que esclareceu que não18

cabe deliberar sobre o assunto, e o que competia ao GT-APP/Mananciais seria a elaboração de um Parecer de19

Recomendação, e ainda com a palavra, destacou que este Grupo de Trabalho não possui até o momento um20

levantamento de informações tão detalhadas conforme solicitado no Ofício nº 676/18 da 2ª Promotoria de Justiça de21

Presidente Prudente. Com a palavra, o Sr. Cezar sugeriu que o GT-APP/Mananciais respondesse o referido ofício,22

ocasião que seria informada a possibilidade de elaborar um Parecer de Recomendação, cuja sugestão foi acatada23

por todos os membros presentes, e ainda com a palavra, o Sr. Cezar ressaltou que o assunto seria melhor trabalhado24

pelo GT-APP/Mananciais, e passou a discutir o próximo assunto da pauta.25

3. Continuidade das tratativas referente a implantação do P rograma de Restauração Ecológica: Após alguns26

esclarecimentos, o Sr. Cezar exibiu o Plano de Trabalho para Elaboração do Programa de Restauração Ecológica, e27

passou a palavra para a Srtª Paula e para o Sr. Matheus Okado, que esclareceram que estão trabalhando com o28

levantamento de informações em alguns mapas, os quais servirão para subsidiar o Programa.29

4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que,30

após lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês de agosto de31

2018.32

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretária "Ad hoc"


