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Apresentação 

Este documento constitui o Relatório da Oficina de Diagnóstico da Área de Proteção 

Ambiental Municipal Vargem Limpa – Campo Novo no âmbito do processo de elaboração 

do Plano de Manejo. 

Em virtude da pandemia do COVID-19, a qual impossibilitou a realização de encontros 

presenciais com aglomeração pública e promoveu o distanciamento social, esta oficina foi 

conduzida em formato digital, abarcando ações para que esse processo fosse participativo. 

Fez parte dessa Oficina a apresentação e análise das respostas aos formulários enviados 

antecipadamente para todos os convidados, garantindo dessa forma a participação dos 

atores mesmo que a distância, cuja contribuição tem o intuito de nortear o próximo produto do 

Plano de Manejo da APA Vargem Limpa – Campo Novo.  

Este relatório, então, apresenta a metodologia de divulgação da Oficina, seus resultados, 

assim como dos formulários aplicados para complementar o processo participativo, além da 

lista de presença, das apresentações demonstradas durante a realização da Oficina e dos 

questionamentos e comentários levantados. 
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1. Oficina de Diagnóstico da APA Vargem Limpa 
Campo Novo 

A Oficina de Diagnóstico da APA Vargem Limpa Campo Novo é parte integrante do Plano 

de Manejo, dado o momento atual de pandemia da Covid-19, em que devem ser evitadas 

aglomerações, foi realizada em formato digital, no dia 09/09/20 das 9h00 às 12h00. 

1.1. Objetivos 

A Oficina de Diagnóstico da APA Vargem Limpa Campo Novo foi organizada com os 

seguintes objetivos: 

 Explicar os conceitos de Unidades de Conservação, Plano de Manejo e Conselho Gestor 

 Explanar sobre o cronograma e as etapas de elaboração do Plano de Manejo; 

 Apresentar os principais resultados do Diagnóstico desenvolvido pela equipe técnica da 

Arcadis; 

 Coletar informações, complementações e opiniões sobre o produto elaborado. 

 Exibir a sistematização e resultado da análise das respostas ao formulário disponibilizado 

antecipadamente e de forma virtual para coleta de opiniões e apoio na hierarquização de 

prioridades na gestão da APA. 

 

1.2. Metodologia 

1.2.1. Convidados e divulgação 

Como forma de divulgação da Oficina de Diagnóstico do Plano de Manejo da APA Vargem 

Limpa – Campo Novo, foram enviados convites por e-mail (Anexo II) e também por 

Whatsapp (Anexo III) para os representantes do Conselho Gestor da UC e para outros 

stakeholders (partes interessadas) identificados durante as atividades de campo realizadas 

para a elaboração do Diagnóstico, tendo sido contatados todos os entes identificados na 

Matriz de Stakeholders apresentada no Diagnóstico do Plano e tendo sido estimulado que o 

convite fosse replicado a outros interessados. 

Como forma adicional de comunicação, foram enviados também e-mail com Ofícios (Anexo I) 

no dia 28/08/2020, para as seguintes instituições: 

 Conselho do Munícipio de Bauru (CMB):  Presidente Marcio Antônio Tonim Colim 

 Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(COMDEMA): Presidente Dorival José Coral        

  

 Fundação Florestal: Gerente Regional Nelson Antonio Gallo 

 Gabinete do Prefeito: Prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta / Chefe de Gabinete Maria 

José Majo Jandreice 
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 Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN): Secretária Letícia Rocco Kirchner 

 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA): Secretário Mario Flavio 

Pezenatto 

 Secretaria Municipal de Obras Pública: Secretário Sidnei Rodrigues 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Secretário Aline Fogolin 

 Câmara Municipal de Bauru: Presidente José Roberto Martins Segalla 

 Departamento de Água e Esgoto: Presidente Eliseu Areco Neto 

 Ministério Público do Estado de São Paulo (Bauru): Promotor de Justiça Cível de Bauru – 

Meio Ambiente Luiz Eduardo Sciuli de Castro / Promotor de Justiça Cível de Bauru – 

Habitação e Urbanismo e Fundações Henrique Ribeiro Varonez 

 Polícia Militar Ambiental – PAMB: Comandante Capitão Leo Artur Marestoni 

 Universidade Estadual Paulista (UNESP): Presidente do Grupo Administrativo do 

Campus Jair Lopes Junior  

 Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB): Gerente da Agência 

Ambiental de Bauru Flavia Vasconcelos Figueiredo 

 Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bauru (ASSENAG): Presidente 

Luiz Augusto Braga Franzolin 

 

No sentido de facilitar e garantir ao máximo o acesso à Oficina por todos os interessados, 

também foram disponibilizados via e-mail e via Whatsapp tutoriais, explicando como a partir 

do link da Oficina acessá-la por celular (Anexo IV) ou pelo computador (Anexo V). 

Ainda, pelos meios de comunicação, também foi divulgado que se o interessado em participar 

da oficina não tivesse acesso à internet, poderia acompanhar a transmissão da oficina 

presencialmente no seguinte endereço: Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves" - Av. 

Nações Unidas, 8-9 – Centro - Bauru. A inscrição deveria ser feita no site do projeto 

(http://bit.ly/PlanoManejo_APAVargemLimpa_CampoNovo) 

1.3. Formulário e site do projeto 

No sentido de compor o processo participativo e divulgar informações importantes sobre a 

Oficina de Diagnóstico e o próprio Plano de Manejo, foi criado um site contendo informações 

sobre o Plano de Manejo da APA Vargem Limpa – Campo Novo; diagnóstico completo; 

arquivos de divulgação da Oficina de Diagnóstico, arquivo da apresentação da Oficina; 

formulário de pesquisa e principais mapas elaborados para o estudo. 

O formulário foi estruturado em ferramenta Microsoft Forms e o site do projeto desenvolvido 

utilizando-se a ferramenta Microsoft Sway. O endereço do site desenvolvido para o projeto é 

http://bit.ly/PlanoManejo_APAVargemLimpa_CampoNovo, tendo sido também divulgado pela 

página da Prefeitura de Bauru, no seguinte endereço da rede: 

https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/plano_apa_vargem_limpa.aspx . 

http://bit.ly/PlanoManejo_APAVargemLimpa_CampoNovo
https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/plano_apa_vargem_limpa.aspx
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Figura 1-1 – Páginas extraídas do sítio eletrônico desenvolvido para o Plano de Manejo. 

 

 

Fonte: http://bit.ly/PlanoManejo_APAVargemLimpa_CampoNovo 

O formulário de pesquisa elaborado foi disponibilizado no site do projeto supramencionado e 

poderia ser acessado por meio do link: bit.ly/PMAPAVLCN e ou site da SEMMA Bauru.  

Também pelo formulário, o interessado em participar da Oficina presencialmente no  Teatro 

Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", localizado na Av. Nações Unidas, 8-9 – Centro – 
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Bauru, deveria realizar a sua inscrição, a fim de manter as restrições quanto ao 

distanciamento social imposto pelos órgãos públicos devido a pandemia de COVID-19. 

Figura 1-2 – Página inicial do Formulário de Diagnóstico do Plano de Manejo da APA Vargem 

Limpa – Campo Novo. 

  

Fonte: bit.ly/PMAPAVLCN 

Com o objetivo de sistematizar e analisar parte dos resultados dos formulários, a Arcadis 

recolheu as respostas do formulário realizadas no período de 31/08/2020 a 07/09/2020, as 

quais foram apresentadas durante a Oficina de Diagnóstico (Anexo VIII). 

Posteriormente à realização da Oficina, o prazo para preenchimento do formulário foi 

estendido até o dia 16/09/2020. A sistematização e análise das respostas ao formulário estão 

apresentadas na íntegra no item 1.5.4 deste relatório. 

1.4. Programação e Participação 

A Oficina de Diagnóstico contou com a seguinte programação apresentada aos participantes: 

 9h00 às 9h15: Abertura da SEMMA e ARCADIS 

 9h15 às 10h15: Apresentação do Diagnóstico do Plano de Manejo da APA 

 10h15 às 10h45: Espaço destinado a perguntas e diálogos entre os participantes 

 10h45 à 11h00: Encerramento 

 

Vale ressaltar que, devido às discussões e contribuições dos participantes, a Oficina se 

estendeu e encerrou por volta das 12h00. 
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Conforme programação, a Oficina foi iniciada com as explicações das regras da Oficina, 

reforçando-se a necessidade de registro no chat do nome completo e organização que cada 

um representa, pois esse registro constitui a Lista de Presença.  

Constatou-se durante a Oficina a presença de 25 participantes na sala virtual e cinco pessoas 

presencialmente no Auditório. Observou-se que 17 pessoas se identificaram no chat; duas 

pessoas não se identificaram, mas foi possível registrar o nome pela lista de participantes da 

ferramenta, conforme a Lista de Presença (Anexo VI). 

Na sequência foi feita a abertura pelo Secretário do Meio Ambiente de Bauru - Sr. Airton 

Iosimo Martinez - explicando a importância da APA Vargem Limpa Campo Novo para o 

município e da elaboração do seu Plano de Manejo. 

Foto 1-1 – Abertura da Oficina de Diagnóstico pelo Sr. Airton Iosimo Martinez, Secretário de 

Meio Ambiente do Município de Bauru. 

 

Na sequência, a consultoria inicia-se a explanação a cerca do Plano de Manejo da APA 

Vargem Limpa Campo Novo com a retomada do cronograma e etapas de elaboração do 

trabalho, destacando a importância do processo de elaboração do Plano de Manejo. 
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Foto 1-2 – Apresentação do cronograma de elaboração do Plano de Manejo da APA Vargem 

Limpa - Campo Novo. 

 

Em seguida, a consultoria fez a apresentação do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – 

Campo Novo, que foi interrompida algumas vezes para esclarecimentos. A apresentação do 

Diagnóstico APA Vargem Limpa – Campo Novo encontra-se disponível no Anexo VII. 

Foto 1-3 - Início da apresentação do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   
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Após a apresentação do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo, a consultoria 

apresentou a sistematização e análise das respostas realizadas ao formulário no período de 

31 de agosto a 04 de setembro de 2020. A apresentação utilizada encontra-se disponível no 

Anexo VIII. 

Os próximos passos foram indicados pela equipe Arcadis, enfatizando a atualização do site 

do projeto, com as gravações da Oficina, bem como, a extensão do prazo de resposta ao 

formulário de pesquisa, ampliando assim o processo participativo. 

1.5. Dinâmica da Oficina 

1.5.1. Apresentação do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

A apresentação do diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo perpassou pelos 

diferentes meios – meio físico, abordando a declividade do território da APA, os tipos de solo, 

as pressões sobre os solos e sobre os recursos hídricos; meio biótico, explanando sobre a 

metodologia e os dados obtidos nos levantamentos primários, a composição da cobertura 

vegetal e as espécies de fauna identificadas e meio socioeconômico, retratando a ocupação 

e uso do solo na APA e as condições sanitárias (abastecimento humano e esgotamento 

sanitário).  

Figura 1-3 – Explanação sobre o que é uma Área de Proteção Ambiental. 
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Figura 1-4 – Explanação sobre avifauna encontrada na APA Vargem Limpa - Campo Novo. 

 

Figura 1-5 – Explanação sobre Uso e Ocupação do Solo na APA Vargem Limpa - Campo Novo. 

 

Posteriormente, foram apresentadas as Pressões sobre a APA e os Pontos Fortes, 

identificados pela equipe técnica do Plano de Manejo e que embasaram a elaboração do 

formulário de pesquisa. 

Ao longo da exposição do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo alguns 

participantes, por meio do chat da ferramenta utilizada (BlueJeans) e também utilizando o 
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microfone, compartilharam alguns comentários ou expuseram dúvidas que foram esclarecidas 

pela coordenadora do projeto ou pelos representantes da SEMMA. 

1.5.2. Comentários no chat 

A seguir, estão apresentados os comentários realizados no chat, com a indicação do nome 

de seu representante: 

As APA são necessárias para existência das bacias hidrográfica da região é muito mais - 

Marcos Cesar 

Acesso próximo ao condomínio park santa Laura, será possível urbanização, campo novo - 

Lúcia Gaio 

No caso das estradas não se trata da falta de cobertura e sim da ausência do sistema de 

drenagem na estrada rural - Gabriel G. Motta 

Apenas a título de esclarecimento: o DAE Bauru não atua na área rural, sendo o 

abastecimento de água restrito à área urbana. - Mayra Fernandes da Silva 

Como advogada e ambientalista, discordo da opinião do Cláudio. Pela sugestão apresentada, 

Bauru fica nas mãos do Estado. Ou seja, havendo a extinção do mosaico, ficamos 

desprotegidos. Bauru tem que tomar as rédeas do seu território. E é o que estamos fazendo 

agora com o Plano de Manejo - Mayra Fernandes da Silva 

Já que estamos falando em legalismo, o procedimento adotado pela SEMMA é justamente 

aquele previsto em lei. O Plano de Manejo é um documento técnico. - Mayra Fernandes da 

Silva 

Quem deve fazer a gestão é o município é não o Estado os munícipes ficariam sem voz , 

como sempre - Marcos Cesar 

Vale lembrar que da primeira reunião do plano de manejo que tivemos, foi em outubro de 

2019  antes da epidemia, deixando claro que conheço o trabalho do Coronel Ayrton e que se 

trata de uma pessoa extremamente competente e organizada, não tendo culpa alguma por 

esse atraso - Francisco Cardoso 

Concordo com o renato, deve ser substituído por melhoria ou adequação de estrada rural - 

Gabriel G. Motta 

Em diagnóstio: falta de adequação de estradas rurais, ou estradas rurais inadequadas - 

Gabriel G. Motta 

Sim produtores orgânicos que cumprem rigorosamente as normas - Francisco Cardoso 

Represamentos de Rios supressão da Mata nativa, por isso as normas é regras para o uso 

sustentável. - Marcos CESAR 

Os moradores, todos os interessados foram convidados sim a participar do Conselho Gestor 

da APA. É dentro do Conselho Gestor da APA que deve haver essa discussão e não no 

Plano Diretor. - Mayra Fernandes da Silva 
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O instrumento competente a regulamentar a APA é o Plano de Manejo e não o Plano Diretor. 

O Plano Diretor fará menção ao Plano de Manejo. É isso que a lei prevê e é assim que deve 

ser feito. - Mayra Fernandes da Silva 

1.5.3. Perguntas ou comentários feitos no microfone durante a Oficina 

Um dos questionamentos iniciais, feito pelo sr. Francisco Cardoso Neto se referiu sobre o 

motivo ou a necessidade da APA Vargem Limpa – Campo Novo na região. A pergunta foi 

respondida pela representante da consultoria responsável pela elaboração do Plano de 

Manejo da Arcadis, e complementada pela explanação do sr. Luiz Almeida, da SEMMA, 

enfatizando que o Plano de Manejo é uma obrigação legal, quando da instituição de uma 

Unidade de Conservação, e que obedece a legislação do SNUC (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - Lei Federal nº 9.985/2000). 

Outro ponto questionado de forma específica, foi do sr. Renato Delgado, se houve a 

identificação de argissolo na APA. A consultoria explicou que, nos mapeamentos realizados 

não foi identificado esse tipo de solo.  

Um ponto destacado pelo sr. Francisco Cardoso é quanto ao serviço de energia elétrica na 

região. Atualmente há um processo conduzido pelo Ministério Público com a CPFL, o qual 

ainda tramita e que está relacionado aos produtores de eucalipto, que demandariam muita 

energia, no entanto, ainda se observa que falta energia elétrica em determinados períodos. 

Foto 1-4 – Colocação de participante – Francisco Cardoso – durante a apresentação de 

Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   

 

Após a apresentação do Diagnóstico e dos resultados preliminares do formulário de 

pesquisa, foi aberto espaço para discussão – comentários, dúvidas e outras necessidades 

que os participantes pudessem fazer/ter. 
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O sr. Francisco mencionou sobre a possibilidade de plantio de árvores frutíferas específicas 

para os animais existentes na APA Vargem Limpa - Campo Novo, exemplificando que há 

macacos “invadindo” a cidade, devido a falta de alimentos na APA em sua cobertura vegetal. 

Para esclarecer este ponto, a coordenadora do projeto, destacou que muitos macacos 

existentes na APA são espécies exóticas e que, portanto, é necessário existir um controle 

dessas espécies e não incentivar a sua disseminação, a fim de minimizar os impactos sobre a 

biodiversidade da APA. Ainda, mencionou que durante a elaboração do Plano de Manejo 

devem ser planejadas ferramentas de controle de espécies exóticas de fauna e flora. 

Na sequência o sr. Kláudio Cóffani emitiu sua opinião sobre a APA, indicando que haveria 

irregularidade na lei de criação da APA Vargem Limpa – Campo Novo, que não teria sido 

embasada em estudos prévios, menciona também sobre a lei estadual recente que 

estabeleceu UCs em remanescentes na área. Em sua fala, de maneira geral, ele sugere que 

em vez de manter a legislação de Unidade de Conservação municipal, que seja adotado o 

ordenamento das UC Estaduais recentemente criadas, incorporando as orientações do Plano 

Diretor do município de Bauru (em revisão),  para o restante da área, não havendo portanto a 

necessidade de manter o atual território da APA, ressaltando ser essa uma estratégia para se  

alcançar a segurança jurídica. 

Especificamente a respeito das colocações do senhor Kláudio, o senhor Luiz Almeida, da 

SEMMA, esclarece que o SNUC menciona que quando há uma Unidade de Conservação, é 

necessário um Plano de Manejo e um Conselho Gestor e que o Plano Diretor deve “abraçar” 

todas as questões discutidas durante o seu processo de elaboração, que a existência ou não 

da UC não estava em questão nesse momento e sim a discussão a respeito de seu Plano de 

Manejo.  

Foto 1-5 – Colocação de participante – Kláudio Cóffani – durante a apresentação de 

Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   
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Outra intervenção realizada durante as discussões, foi do sr. Renato Delgado, da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) - Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, sobre as erosões nas áreas periféricas da área 

urbana. A explicação da consultoria menciona que há pontos específicos de erosão, 

principalmente no Bairro Manchester, Tangará e no Vale do Igapó, associados, 

principalmente, aos arruamentos, mas que todo o terreno da APA é suscetível à erosão. O sr. 

Renato destaca que deveria constar no Plano de Manejo que os problemas erosivos são 

muito mais “sérios” nas áreas urbanas, enfatizando que isso deve estar claro no Diagnóstico 

do Plano de Manejo dessa e de outras APAs. Ainda, o sr. Renato enfatiza que deveriam ser 

alterados os termos de “aberturas e ampliação de estradas” que foram definidos pela equipe 

técnica da Arcadis como pressão incidente sobre ela, ele entende de que não há aberturas 

de acessos e que a ampliação pode acontecer, desde que feita de forma adequada, portanto, 

deveria ser substituído por “falta de adequação”. 

O sr. Renato também enfatiza a necessidade e a importância das outorgas para a irrigação 

da produção agrícola e coloca um questionamento sobre o lançamento de resíduos de 

defensivos agrícolas, colocado também como pressão. A equipe técnica da ARCADIS, assim 

como o Luiz da SEMMA, esclarece que isto foi apontado como potencial fonte de poluição e 

de possíveis pressões que sendo passiveis de acontecer ou não no território da APA. 

O sr. José Carlos, presente no Auditório, fez um questionamento sobre a lei de criação das 

APAs, justificando que não foram realizados estudos prévios e critérios para sua publicação. 

Questionando sobre qual a data de entrega do Plano de Manejo e da participação da 

comunidade. A coordenadora explicou sobre o processo de Plano de Manejo e das futuras 

discussões sobre o zoneamento junto ao Conselho Gestor. 

Sobre a colocação do senhor José Carlos, o senhor Luiz Almeida da SEMMA, esclareceu que 

a Oficina cumpre com o rito do processo participativo e que a forma digital de condução tem 

repercutido em bons resultados de participação, como exemplo cita a condução do processo 

de revisão do Plano Diretor do município de Bauru. Ainda, o sr. Luiz Almeida enfatiza que o 

Plano Diretor do município de Bauru de 2008 referendou a existência da APA na sua criação 

e no seu limite. 
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Foto 1-6 – Colocação de participante – José Carlos – durante a apresentação de 

Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   

 

Especificamente, sobre projeto de recuperação de estrada vicinal, a moradora da APA 

Vargem Limpa – Campo Novo, a sra. Lucia Gaio, questiona sobre a aprovação de projetos de 

estradas vicinais por instituições e, posteriormente, a desaprovação por outros 

departamentos, impedindo a sua execução. Exemplifica sobre a Estrada Raia, cujo projeto 

está pronto e secretarias e outros departamentos “bloqueiam” a sua execução. 



 

Arcadis 15 

Foto 1-7 – Colocação de participante – Lucia Gaio – durante a apresentação de 

Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   

 

O sr. Gabriel, da SAGRA, explanou sobre a melhoria e adequação da estrada Raia, 

competindo à SAGRA o manejo e recuperação das estradas rurais. Ele descreve sobre a 

necessidade de supressão de vegetação para sua execução e de como se deu o processo de 

licenciamento ambiental. 

Em resposta aos comentários a respeito das manutenções e ou alargamento das estradas 

vicinais, foi esclarecido pela consultoria que essas atividades em uma Unidade de 

Conservação, dependem de um projeto adequado a realidade local e as restrições impostas 

pela legislação no que se refere ao espaço protegido. 

O senhor Luiz Almeida, da SEMMA, complementou a colocação reforçando as limitações 

legais, especialmente a legislação municipal, relacionadas desmatamento de vegetação em 

estágio médio e avançado, atividade necessárias as adequações pretendidas nas estradas 

rurais dentro da APA, reforçando também a existência de UC de Proteção Integral em que 

não é permitida a retirada de vegetação. 



 

Arcadis 16 

Foto 1-8 – Colocação de participante – Gabriel G. Motta – durante a apresentação de 

Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo.   

 

Como um dos últimos comentários, o sr. Elton do DAE, enfatiza que o órgão tem pequena 

cobertura de atendimento nos bairros Manchester, Tangarás e Santa Terezinha e quanto ao 

Vale do Igapó ainda está em discussão judicial. Nos três primeiros bairros, já há projetos de 

expansão para ser licitado em breve, especialmente com relação a coleta de esgoto. O sr. 

Elton enfatiza a necessidade de se apresentar os resultados da qualidade da água no 

Diagnóstico. 

1.5.4. Apresentação das análises e respostas ao Formulário de Diagnóstico 
da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

Conforme mencionado anteriormente, como forma de nortear as discussões na Oficina de 

Diagnóstico e promover a participação dos interessados e envolvidos no Plano de Manejo da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo, foi elaborado e disponibilizado um formulário de 

pesquisa de forma virtual, por meio do site do projeto. Os respondentes teriam o prazo de 31 

de agosto a 04 de setembro para preencher. 

Assim, após a apresentação do Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo, a 

consultoria, apresentou o resultado da análise das respostas ao formulário obtidas até o dia 

07 de setembro. Essa apresentação encontra-se disponível no Anexo VIII. 

Durante a oficina, foi divulgado que o prazo de preenchimento do formulário seria até 16 de 

setembro, permitindo assim maior participação da sociedade civil e instituições relacionadas 

ao Plano de Manejo. 

1.5.4.1. Concepção do Formulário 

O formulário tinha como propósito a compreensão do ponto de vista das partes interessadas 

das principais pressões ou problemas existentes na APA Vargem Limpa – Campo Novo, bem 
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como, dos pontos fortes, ou seja, de quais aspectos positivos são encontrados na UC e que, 

portanto, devem ser ressaltados. 

Figura 1-6 – Página extraída do formulário referente às pressões incidentes sobre o território da 

APA Vargem Limpa – Campo Novo. 

 

Figura 1-7 – Página extraída do formulário referente ao pontos fortes da APA Vargem Limpa – 

Campo Novo. 
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Assim, foram indicadas pela equipe técnica do Plano de Manejo para avaliação dos 

respondentes, 22 pressões incidentes sobre o território da APA Vargem Limpa Campo Novo, 

sendo elas: 

 1. Presença/expansão de loteamentos urbanos (especulação imobiliária) 

 2. Lançamento de resíduos agrícolas as margens do Ribeirão Campo Novo 

 3. Presença de área industrial na porção norte da APA no entorno da rodovia 

 4. Proximidade com a Rodovia SP-225 - Rod. Comte. João Ribeiro de Barros 

 5. Construções Irregulares dentro da APA (núcleos informais, ocupação de APP, etc) 

 6. Abertura e ampliação de estradas rurais 

 7. Caça/ captura de animais silvestres 

 8. Presença de espécies exóticas de fauna e flora (cavalos, porcos, saguis, plantas que 

não são da região, etc) 

 9. Depósito de lixo e entulho dentro e no entorno da APA 

 10. Baixa atuação de lideranças comunitárias nos núcleos urbanos 

 11. Baixa mobilização e organização social rural 

 12. Falta de incentivo por parte do poder público para o associativismo e o 

cooperativismo 

 13. Erosões 

 14. Transformação das áreas de floresta em pastos ou cultivos 

 15. Presença de manchas de vegetação sem conexão entre elas 

 16. Áreas de Preservação Permanente (APP) ocupadas ou não conservadas 

 17. Presença de fossas rudimentares (fossas negras) 

 18. Presença de área industrial contaminada (Propriedade da Ajax) 

 19. Ausência de atuação do Conselho Gestor da APA 

 20. Desconhecimento das comunidades sobre a APA e suas funções 

 21. Poucas ações de fiscalização ambiental e baixa presença de segurança pública nos 

núcleos urbanos e, principalmente, nos rurais 

 22. Deficiência nos serviços de mobilidade (transporte urbano/rural) nos núcleos urbanos 

e rurais 

 Outros (campo aberto) 

 

Neste sentido, foi proposto um exercício de priorização das três principais pressões que 

consideram como as mais relevantes para resolução e encaminhamento, assim, o 

respondente deveria responder às perguntas: 

 Agora que você selecionou as 3 pressões mais importantes, responda as seguintes 

perguntas. Tente ser o mais detalhista possível em todas as suas respostas! No seu 

entendimento, por que isso acontece? 

 Como você resolveria esses problemas? 

 Onde, na APA, esses problemas são mais relevantes e deveriam ser resolvidos? 

 Quais instituições você acha que deveriam ser envolvidas na resolução desses 

problemas? Liste cada uma delas, por favor. 



 

Arcadis 19 

 Na sua opinião, como o Conselho Gestor da APA poderia contribuir para a resolução 

desses problemas? 

 

Posteriormente, o respondente era encaminhado ao segundo Bloco de perguntas, o de 

Pontos Fortes. Devendo, assim como anteriormente, selecionar os três principais “pontos 

fortes” da lista abaixo que identificam como sendo os mais significativos da APA: 

 1. Presença de remanescentes/fragmentos de vegetação 

 2. Presença de espécies de fauna relevantes / ameaçadas de extinção 

 3. Existência de nascentes e córregos - afluentes do Ribeirão Campo Novo 

 4. Abriga grande parte do Ribeirão Campo Novo 

 5. Instituição do Conselho Gestor 

 6. Proximidades com o, Zoológico Municipal e Jardim Botânico Municipal 

 7. Existência de viveiro (Viveiro Muda Brasil) 

 8. Área inserida como prioritária no Projeto Biota do Estado de São Paulo 

 9. Elaboração do Plano de Manejo 

 10. Discussões e desenvolvimento de ações que envolvam a APA 

 11. Uso dos dados levantados em trabalhos acadêmicos para outros estudos locais e 

regionais 

 12. Criação das Unidades de Conservação Estadual de Proteção Integral e Uso 

Sustentável (Refúgio de Vida Silvestre Aimorés, a Área de Relevante Interesse Ecológico 

Leopoldo Magno Coutinho e Mosaico de Unidades de Conservação do Cerrado Paulista - 

Decreto nº 63.893, de 05 de dezembro de 2018) 

 Outros (campo aberto) 

 

Após selecionar os três principais pontos fortes da APA, o respondente deveria responder a 

seguinte questão: 

 Como você acha que os pontos positivos que você escolheu poderiam ser ainda mais 

valorizados na APA Vargem Limpa – Campo Novo? 

 

Os resultados destes questionamentos estão apresentados na íntegra no item a seguir. 

1.5.4.2. Resultados 

Foram obtidos 11 formulários respondidos por 08 instituições, no período de 31/08 a 

16/09/2020, sendo elas: 

 Faculdades Integradas de Bauru (FIB Bauru) 

 Conselho do Munícipio de Bauru (CMB) 

 Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) 

 Viveiro Muda Brasil Ltda - Me 

 Sem representação 

 Sociedade Beneficente Enéas de Carvalho Aguiar 
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 Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA 

 SEMMA Jardim Botânico  

 

A seguir, apresentam-se as respostas na íntegra dos formulários preenchidos por meio de 

quadros, contendo as pressões/pontos fortes identificados e a quantidade de respostas, 

complementados das perguntas dissertativas. 

Pressões incidentes sobre o território da APA Vargem Limpa-Campo Novo 

Pergunta: Selecione a pressão que, do seu ponto de vista, é a mais importante para ser 

resolvida e deve ser encaminhada prioritariamente, em primeiro lugar. 

Pressão Quant. 

Presença/expansão de loteamentos urbanos (especulação imobiliária) 7 

Abertura e ampliação de estradas rurais 1 

Depósito de lixo e entulho dentro e no entorno da APA 1 

Outros: Insistência em uma APA criada ilegalmente, SEM obediência a Lei Federal n° 
9.985, ampliada DE MANEIRA ilegal Decreto Municipal nº 9.525/2003, mantida de maneira 
ilegal sem conselho gestor....... 1 

Poucas ações de fiscalização ambiental e baixa presença de segurança pública nos núcleos 
urbanos e, principalmente, nos rurais 1 

Pergunta: Selecione a pressão que, do seu ponto de vista, é a 2ª mais importante para 

ser resolvida e deve ser encaminhada em 2º lugar. 

Pressão Quant. 

Construções Irregulares dentro da APA (núcleos informais, ocupação de APP, etc) 4 

Depósito de lixo e entulho dentro e no entorno da APA 2 

Áreas de Preservação Permanente (APP) ocupadas ou não conservadas 1 

Outros: Ausência de inserção consistente desta discussão dentro do novo plano diretor, 
no grupo do setor rural e urbano.  1 

Presença de área industrial na porção norte da APA no entorno da rodovia 1 

Presença/expansão de loteamentos urbanos (especulação imobiliária) 1 

Transformação das áreas de floresta em pastos ou cultivos  1 

Pergunta: Selecione a pressão que, do seu ponto de vista, é a 3ª mais importante para 

ser resolvida e deve ser encaminhada em 3º lugar. 

Pressão Quant. 

Depósito de lixo e entulho dentro e no entorno da APA 3 

Presença de fossas rudimentares (fossas negras) 2 
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Pressão Quant. 

Presença/expansão de loteamentos urbanos (especulação imobiliária) 1 

Abertura e ampliação de estradas rurais 1 

Construções Irregulares dentro da APA (núcleos informais, ocupação de APP, etc) 1 

Outro: Falta de visão integrada, e isenta, de respeito ao uso e ocupação histórico do solo, 
em uma concepção sustentável de valorização dos potenciais sócio-economicos, com 
respeito aos remanescentes e mananciais. 1 

Caça/ captura de animais silvestres 1 

Proximidade com a Rodovia SP-225 - Rod. Comte. João Ribeiro de Barros  1 

Pergunta: Agora que você selecionou as 3 pressões mais importantes, responda as 

seguintes perguntas. Tente ser o mais detalhista possível em todas as suas respostas! 

No seu entendimento, por que isso acontece? 

 Falta de organização, fiscalização e investimento do poder público.  

 Falta de conhecimento da lei 

 Pela não existência do Plano de Manejo dessas áreas. 

 Acontece por omissão das autoridades responsáveis. 

 A Apa foi criada sem qualquer estudo prévio 

 Por conta de persistirem em uma desnecessária unidade de conservação municipal, 

ilegalmente constituída quando não existiam instrumentos legais para proteção dos 

remanescentes de cerrado, tendo essa opção pela APA se tornado ANACRÔNICA em 

face as novas legislações nacionais e estaduais surgidas após 2007, com destaque para 

a Lei do CERRADO Paulista. Por manterem essa ansiedade em justificar esse erro 

histórico da APA ilegalmente constituída e ilegalmente alterada pelo Decreto Municipal nº 

9.525/2003, os agentes políticos persistem na manutenção desta desnecessária UC a 

qual onera o município de maneira desnecessária e criará mais amarras municipais 

redundantes e desnecessárias, perante a legislação protetiva já vigente no estado.  

 1. Especulação imobiliária; 2. Especulação imobiliária e desconhecimento legal; 3. Falta 

de educação e disponibilidade de lugares adequados e em quantidade adequada no 

município. 

 1. Especulação imobiliária em área de proteção; 2. Especulação imobiliária em área de 

proteção; 3. Poucos locais adequados de recebimento de resíduos e conscientização da 

população; 

 Falta de punição aos infratores, falta de divulgação de legislação aos moradores e 

frequentadores.  

 O desenvolvimento imobiliário na APA gera automaticamente uma série de pressões que 

ao longo do tempo degradam os ambientes naturais. A existencia destas áreas serevem 

para minimamente manter o que ainda restou de áreas naturais. Sem a presença desta 

área de proteção não existiriam mais estas áreas naturais a qual a APA protege. 

 Estes problemas acontecem por falta de respeito à legislação vigente, falta de 

fiscalização e falta de informação da população em geral. 
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Pergunta: Como você resolveria esses problemas? 

 Aumentando a fiscalização e organização do poder público. Utilizar de meios privados 

para auxiliar na demanda de crescimento da cidade. Investir em legislação para 

fiscalização de pequenos geradores de resíduos, aos quais devem iniciar um pré 

tratamento de esgoto no local de despejo. Alteração da possibilidade da compra de áreas 

para compensação de áreas degradadas... 

  Consultando pessoas que sabem exatamente o que fazer para não travar a Cidade 

mantendo ambiente harmonioso e cuidado 

 O DAE busca realizar ações no que compete à infraestrutura de coleta e destinação 

adequada de esgoto, assim como prever sistemas principalmente na bacia do Campo 

Novo, esta com grande perspectiva de ocupação no futuro. 

 Gestão eficiente com maior compromisso das autoridades e aumento da fiscalização. 

 o plano de manejo é um bom incentivo para começar a resolver os problemas, 

juntamente com políticas públicas voltadas  para a real solução dos problemas da área.  

 Extinguindo esse conceito de APA municipal Vargem Limpa Campo novo e INSERIMOS 

AS DIRETRIZES DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO dentro do Plano Diretor que 

se está discutindo e será aprovado agora em 2020 em Bauru. Um Plano Diretor é muito 

mais importante, seguro e eficaz. 

 1. Definindo zoneamentos não só na APA como em todo município, para disciplinar o 

crescimento urbano; 2. Fiscalizando e denunciando. 3. Aumentar as áreas de recepção 

de resíduos no município e campanhas educativas. 

 1. Seguir os planejamentos municipais de planejamento urbano; 2. Seguir os 

planejamentos municipais de planejamento urbano; 3. Criação de mais locais para 

recebimento de resíduos com maior distribuição pelo município. 

 Multas aos infratores, divulgação da importância da área ambiental, tolerância zero com 

os praticantes de atos contra o meio ambiente, presença do poder público na região.  

 Me basear na legislação ambiental para nortear as ações e cobrar os poderes para que 

se faça cumprir a lei.  

 Com maior fiscalização, punições mais severas em caso de descumprimento das leis e 

investimento em educação ambiental da população. 

 

Pergunta: Onde, na APA, esses problemas são mais relevantes e deveriam ser 

resolvidos? 

 áreas próximas a bairros e vilas 

 Siagjosticr (sic) tudo ao redor como APA, sem distinguir APA e APP 

 Região do Jd Marabá, Vila Aviação B, Jd Mary e Condomínios existentes na região. 

 Área total. 

 analisar todos os bairros existentes e o poder público aplicar estas políticas públicas bem 

como as áreas industriais 

 Em toda a área, pois TODOS esses problemas decorrem do ABANDONO da gestão dos 

espaços urbanos, periurbanos e rurais do território de Bauru neste setores do município. 

A péssima gestão do zoneamento, do uso e ocupação, por conta da criação ilegal e da 

manutenção desidiosa dessa (sic) falsa unidade de conservação que já está anacrônica e 
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ultrapassada há anos e que vem servindo para manter o ABANDONO na gestão séria e 

participativa desta porção do território municipal. 

 "1. Vale do Igapó, Manchester, Tangarás; 2. Distribuídos ao longo da zona rural da APA; 

3. Machester e Tangarás." 

 "1. Vale do Igapó e Manchester; 2. Na área rural da APA; 3. Vale do Igapó, Manchester e 

Tangarás." 

 Em torno das reservas ambientais e bairros adjacentes.  

 Os problemas ocorrem na APA como um todo. 

 Na APA com um todo. 

 

Pergunta: Quais instituições você acha que deveriam ser envolvidas na resolução 

desses problemas? Liste cada uma delas, por favor. 

 SEMMA, UNESP, FIB, ABES, SEAR, SETOR IMOBILIÁRIO, SEPLAN,. 

 Uma pessoa que tivesse conhecimento sobre APA e APP 

 Todas as envolvidas nos processos dos demais Planos de Manejo existentes. 

 Não opino. 

 primeiro as prefeituras de bauru, agudos e pederneiras, a sema, o ibama, polícia 

ambiental o daee, o dae,  

 TODAS as entidades representativas de todos os diversos ocupantes desta porção do 

território municipal deveriam ser as PRIMEIRAS A SEREM REUNIDAS em um debate 

para se assenhorar do que a sociedade vem fazendo nesta porção do território municipal. 

Além destas: COMDEMA, CMB, CDR, SEPLAN, OBRAS, SEMMA, SAGRA, SEBES, 

DAE, EMDURB e TODAS as entidades de classe já atuantes e ativas nos debates do 

novo plano diretor e nos conselhos.  

 SEMMA, Conselho Gestor da APA, SEPLAN e SAGRA. 

 SEMMA, SEPLAN, SAGRA e Conselho Gestor. 

 Semma , polícia ambiental , Ibama ,ministério público.  

 PREFEITURA MUNICIPAL; SOCIEDADE CIVIL 

Prefeitura de Bauru e Sociedade Civil. 

 

Na sua opinião, como o Conselho Gestor da APA poderia contribuir para a resolução 

desses problemas? 

 Reuniões mensais informativas de tudo que ocorre no local. Informações completas de 

tudo que ocorrer na região por meio de vistorias e relatórios mensais 

 Definindo o que pode ser feito, como ser feito e fazer manutencao da área em todos os 

sentidos inclusive, entrar mata a dentro para plantação se árvores frutiferas se julgam o 

local "selvagem" 

 Dando as diretrizes básicas seguindo como exemplo os Planos de Manejo do Água 

Parada e Rio Batalha e demais restrições particulares discutidas em conjunto. 

 Atuando de forma conjunta  e eficiente com as autoridades responsáveis. 

 se reunindo com estes órgãos e propondo uma solução definitiva para a real ocupação 

de toda a área, somente assim evitaremos ocupação desordenada e conflitos insolúveis 
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 Primeiro: Ele NÃO existe como um Conselho Gestor da APA, pois não se está seguindo o 

que a Lei Federal n° 9.985 determina. SE não segue a Lei ele é ILEGAL.  Segundo: Esta 

ideia é insistentemente mantida por conta do temor dos gestores públicos em assumirem 

que – em relação a “APA VL-CN”, tudo vem sendo feito errado HÁ 20 anos, Terceiro: 

Além do temor de assumir o fracasso do que está errado há também o temor em assumir 

que o modelo eficaz de gestão desta porção do território NÃO está dentro da proposta de 

APA MUNICIPAL (ilegalmente constituída),  Quarto: Há que se discutir, conhecer que o 

modelo eficaz de gestão desta porção do território deve estar em um 'Conselho de Uso e 

Ocupação Sustentável da Bacia Hidrográfica da Vargem Limpa Campo Novo em Bauru”, 

que pode ser constituído DENTRO DO NOVO PLANO DIRETOR com funções de evitar a 

ocupação desordenada desta porção do território municipal em defesa da ocupação 

sustentável.  

 Colaborar no zoneamento, colaborando com campanhas educativas e fiscalizando. 

 Auxiliando na fiscalização e zoneamento. 

 Com maior participação com cobranças é metas aos gestores.  

 Todos os planejamentos seguidos de acordo com a legislação vigente. 

Com planejamento e cumprimento das leis. 

 

Pontos Fortes 

Pergunta: Selecione o ponto que do seu ponto de vista, é o 1º mais forte. 

Ponto Forte Quant. 

Presença de remanescentes/fragmentos de vegetação  6 

Existência de nascentes e córregos - afluentes do Ribeirão Campo Novo 2 

Instituição do Conselho Gestor 1 

Elaboração do Plano de Manejo 1 

Outro: Toda esta área vem sendo negligenciada em uma gestão espacial séria, participativa 
e democrática. Há 20 anos os que defendiam o meio ambiente, vem agindo com medo de 
dialogar com os verdadeiros ocupantes da área. E, no poder político do município, este 
medo de dialogar tem criado estas "UCs de PAPEL" (unidades de conservação de papel). 
Tanto a APA quanto essas unidades de conservação estaduais do Decreto nº 63.893, de 05 
de dezembro de 2018 são frutos da mesma FALTA DE DIÁLOGO SÉRIO E 
PARTICIPATIVO com os verdadeiros ocupantes e com os interessados em proteger a área. 
O Ponto FORTE é que há ENORME INTERESSE dos ocupantes e dos interessados em 
proteger a área em tratar esse tema de maneira SÉRIA, TRANSPARENTE e 
PARTICIPATIVA. E o modelo utilizado até hoje tem sido da "falsa participação popular".  1 

 

Pergunta: Selecione o ponto que do seu ponto de vista, é o 2º mais forte. 

Ponto Forte Quant. 

Presença de espécies de fauna relevantes / ameaçadas de extinção 5 

Criação das Unidades de Conservação Estadual de Proteção Integral e Uso Sustentável 
(Refúgio de Vida Silvestre Aimorés, a Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo 
Magno Coutinho e Mosaico de Unidades de Conservação do Cerrado Paulista - Decreto nº 1 
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63.893, de 05 de dezembro de 2018) 

Existência de nascentes e córregos - afluentes do Ribeirão Campo Novo 1 

Presença de remanescentes/fragmentos de vegetação  1 

Outro: A discussão do NOVO PLANO DIRETOR pode RESOLVER ESSA ILEGALIDADE e 
essa aversão a participação popular, criando regras SÉRIAS, sólidas que constarão do 
Novo Plano Diretor, SEM APA ILEGAL.......... 1 

 

Selecione o ponto que do seu ponto de vista, é o 3º mais forte. 

Ponto Forte Quant. 

Discussões e desenvolvimento de ações que envolvam a APA 2 

Criação das Unidades de Conservação Estadual de Proteção Integral e Uso Sustentável 
(Refúgio de Vida Silvestre Aimorés, a Área de Relevante Interesse Ecológico Leopoldo 
Magno Coutinho e Mosaico de Unidades de Conservação do Cerrado Paulista - Decreto nº 
63.893, de 05 de dezembro de 2018) 2 

Elaboração do Plano de Manejo 1 

Área inserida como prioritária no Projeto Biota do Estado de São Paulo 1 

Existência de viveiro (Viveiro Muda Brasil) 1 

Existência de nascentes e córregos - afluentes do Ribeirão Campo Novo 1 

Outro: Há enorme interesse popular e as mídias sociais, os vários conselhos municipais 
atuantes e novas forças de comunicação na cidade de Bauru permitem fomentar - pela 
primeira vez - um diálogo sério e efetivo em prol da ocupação ordenada e sustentável desta 
porção do território municipal.  1 

 

Pergunta: Como você acha que os pontos positivos que você escolheu poderiam ser ainda 

mais valorizados na APA Vargem Limpa – Campo Novo? 

 Empresas com grande potêncial na cidade investirem em condições de manutenção 

dessas reservas. Aumentar a quantodade de projetos dentro de instituições a fim de 

melhorar a conservação dos locais 

 Executa-los 

 Sendo inserido no estudo especialistas nas áreas.  

 Conscientização dos moradores e visitantes da região. 

 deixando claro o que pode e o que não pode existir dentro destas unidades e 

aumentando a fiscalização, bem como fazer reuniões com as populações destes lugares 

para estes ajudem na fiscalização 

 Através de uma discussão séria em oficinas e workshops de planejamento espacial de 

uso e ocupação ordenada e sustentável desta porção do território municipal, para 

INSERIR estas diretrizes dentro do novo plano diretor, sem APA ilegal. 

 Divulgando os dados da riqueza da biodiversidade local e da sua importância regional. 

 Com maior divulgação destas informações pelo os órgãos competentes 

 Divulgação é educação ambiental na vizinhança em torno  
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 Com uma legislação mais restritiva de uso da APA, principalmente para desenvolvimento 

imobiliário 

 Com a elaboração de leis mais restritivas para proteção desta área. 



 

Arcadis 27 

Anexo I. Ofício SEMMA 



 

Arcadis 28 
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Anexo II. Convite enviado por e-mail 
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Anexo III. Convite enviado por WhatsApp 
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Anexo IV. Tutorial para acesso à Oficina pelo 
celular 
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Anexo V. Tutorial para acesso à Oficina pelo 
computador
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Anexo VI. Lista de Presença 



 

Arcadis 34 

Oficina de Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

Apresentação: Juciara 
Ferreira da Silva 

Mediação: Jacqueline 
Mancini 

Data: 09/09/2020  

Lista de Presença 

Nome Instituição  

1 
Marcos César dos S 
Gomes 

Jardim Botânico Semma 

2 
Amanda Albino Morais 
dos Santos 

Estudante de Arquitetura da UNESP de Bauru 
 

3 Ana Elisa Moura Talon Secretaria de Planejamento - Seplan 

4 
Francisco Octaviano 
Cardoso Neto 

Representante Setor 10, representante nomeado de todos os proprietários de imóveis da região, nomeado delegado do 
novo plano diretor e membro do CMB 

5 
Mayra Fernandes da 
Silva 

DAE Bauru 

6 
Renato Theodoro 
Delgado 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo / CDRS / EDR Bauru 

7 Jacqueline Mancini  Arcadis 

8 Sidinei Rocetti Júnior Agente Ambiental - SEMMA 

9 Cintia Philippi Salles  Arcadis 

10 Gabriel Guimarães Motta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SAGRA e fórum PRóBatalha 

11 
Elton Rafael Alves de 
Oliveira  

DAE 

12 Isabela Caroline Iotti Estudante 

13 Julia Rodrigues da Silva,  Estudante de Arquitetura da UNESP de Bauru 

14 Nelson Antono Gallo -  Fundação Florestal 

15 Luiz Fernando Nogueira -  Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SAGRA 

16 Lucia Gaio APA Vargem Limpa – Campo Novo (sociedade civil) 

17 Klaudio Cóffani Presidente do Fórum Pró Batalha e representante da Sociedade Enéas de Carvalho Aguiar (Colônia Aimorés) 

18 
Anderson Ribeiro dos 
Santos 

Agente ambiental - Jardim botânico/SEMMA 

19 Raquel Biem Mori SEMMA 

20 Vinícius Sementili Trabalhadores na área da APA- Jardim Botânico 
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Oficina de Diagnóstico da APA Vargem Limpa – Campo Novo 

Apresentação: Juciara 
Ferreira da Silva 

Mediação: Jacqueline 
Mancini 

Data: 09/09/2020  

Lista de Presença 

Nome Instituição  

Cardoso -  

21 
Vitória de Paula Pereira 
César 

Trabalhadores na área da APA- Jardim Botânico 

22 Etelvino Zacarias Martins Morador da área da APA - servidor público da Secretaria Municipal de obras. 

23 
Márcio Gonçalves 
Salvador 

Sociedade civil - Viveiro Mudas Brasil 

24 Juciara Ferreira da Silva Arcadis 

25 
Gabriela dos Santos 
Souza 

Departamento Zoo-Botânico - Secretaria do Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Bauru 

26 Luiz Carlos de Almeida 
Neto 

Secretaria do Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Bauru 

27 Fellipe Guerrise Sem identificação 

28 Guilherme Donizeti Sem identificação 

29 Airton Iosimo Martinez Secretário de Meio Ambiente de Bauru 

30 José Carlos de Souza 
Pereira 

Sociedade civil – Vale do Igapó 
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Anexo VII. Apresentação da Oficina de Diagnóstico 
da APA Vargem Limpa – Campo Novo 
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Anexo VIII. Apresentação Formulário de Oficina de 
Diagnóstico da APA Vargem Limpa – 
Campo Novo
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