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GRUPO DE TRABALHO PARA 
CRIAÇÃO DA APRM DO ALTO SANTO ANASTÁCIO 

 
Data: 02  de dezembro de 2014 
Horário: 09h30  às 11h30 
Local:   Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP 

I. PRESENTES 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP) - arvrinyanagui@gmail.com 
• Antônio Cezar Leal (UNESP/FCT/P. Prudente) – cezar@fct.unesp.br 
• Beatriz Fagundes (UNESP/FCT/P. Prudente) – beafagundes@yahoo.com.br 
• Fernanda Peluco (UNESP/FCT/P. Prudente) – fernandapeluco@gmail.com 
• Fernando Henrique C. Jardim (MPSP) –fernandojardim@mpsp.mp.br  
• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB) - izio.ambiental@gmail.com 
• Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho) – ambpirapozinho@gmail.com 
• João Menezes de Souza Neto (CATI/P. Prudente) – edr.pprudente@cati.sp.gov.br 
• José Enoe laperuta (PM de Presidente Prudente) – jelaperuta@gmail.com 
• José Roberto Vieira Fink ( PM de Presidente Prudente) – mayarajr@uol.com.br 
• Luis Fernando de Jesus Tavares (MPSP-GAEMA) - luistavares@mp.sp.gov.br  
• Mariana C. da Silva Gomes (UNESP/FCT/P. Prudente) – maryana.cristina@gmail.com 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP)  - mylenni.guerra@daee.sp.gov.br 
• Ricardo Garcia (PM Álvares Machado) – caalvaresmachado@yahoo.com.br 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) - selmo12@gmail.com 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
 

Esclarecimentos e interação das implicações relativas à implementação da APRM. 
 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

O Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião dando as 
boas vindas a todos, e comenta sobre as atividades realizadas para a implementação da 
APRM- Área de Proteção e Recuperação de Manancial no Alto do Santo Anastácio, e 
ressalta que este GT fora criado pela CT-PAS na reunião do dia 11 de novembro de 2014. 
Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Cezar Leal, que dá esclarecimentos de como 
funciona o processo para criação de APRM, e frisou sobre a importância de conscientizar a 
região que envolve o manancial do Alto do Santo Anastácio. Ainda com a palavra, o Sr. Cezar 
Leal coloca em questão se todos os membros presentes concordam com a indicação da CT-
PAS, a qual o indica para a coordenação deste GT. Na sequência, os membros presentes 
manifestaram-se favoráveis com a indicação para que o Sr. Cezar Leal seja coordenador do 
GT-APRM. Posteriormente, o Sr. Cezar Leal informa ao GT-APRM que um relator deva ser 
nomeado, momento em que em a Srª Mylenni Guerra Lima foi indicada, e assim nomeada 
relatora deste GT. Em seguida, os membros do GT se apresentaram, indicando nome e 
instituição que representam, e após as devidas apresentações a palavra foi passada ao Sr. 
Álvaro Yanagui, que procedeu a uma apresentação sobre APRM, indicando a localização do 
Manancial do Alto do Santo Anastácio, os municípios que o envolve e outros apontamentos. 
Durante a apresentação, o Sr. Álvaro comentou sobre o PDPA- Plano de Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental, expôs que o mesmo foi realizado e concluído pela empresa “MVA- 
Arquitetura e Urbanismo” e   indicou os  seguintes  passos  para este  GT  trabalhar:  1º criar 
uma  Deliberação  para  levar para o CBH-PP  deliberar  e posteriormente,  se  aprovada,  
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encaminhá-la ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 2º após aprovação do CRH 
deverá ser sancionado pelo Governo do Estado o Projeto de Lei que institui o APRM. Após a 
apresentação, o coordenador deste GT versou que seja determinado um período para a 
realização dos trabalhos, e na sequência distribui mapas aos representantes dos municípios 
envolvidos para localizarem sua respectiva região. Posteriormente, o Sr. Cezar Leal sugere a 
este GT que procedam à leitura do PDPA, e que possíveis observações, opiniões e 
sugestões sejam apontadas, e ficou definido o prazo de 09 de janeiro de 2015 para o envio 
dos apontamentos. Ainda com a palavra, o Sr. Cezar informou que o link do material do 
PDPA será enviado ao e-mail dos membros deste GT, e que o material também estará 
disponível para download no site cbhpp.org. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. 
Sandro Selmo, que sugere uma atividade de campo, visitando a Bacia do Alto do Santo 
Anastácio, e também Limoeiro, sugestão que foi acolhida, e duas datas foram agendadas 
para as visitas. Em seguida, o GT discutiu sobre programas de Produtor de Águas, trocando 
informações e opiniões sobre as possíveis fontes de fundos para o pagamento de serviços 
ambientais e também da possibilidade de realizar uma reunião com os produtores rurais da 
Bacia do Alto do Santo Anastácio, ocasião em que técnicos do governo municipal, estadual e 
federal poderão compartilhar experiências de programas de pagamento por serviços 
ambientais.  
 
 
 

 

IV. ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

Para visita a Bacia do Alto do Santo Anastácio ficou definida a data de 16/12/2014, e 
6/01/2015 para a visita ao Limoeiro. Após verificação de agendas, foi pré-agendada 
para 27/02/2015 a reunião com os produtores rurais da Bacia do Alto do Santo 
Anastácio, onde o Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, entrará em 
contato com técnicos para ministrarem palestrantes na referida reunião, e os Srs. 
João Menezes (CATI/EDR/P. Prudente) e José Laperuta (PM P. Prudente), além do 
Sr. Ricardo (PM Álvares Machado) realizarão um levantamento dos proprietários na 
bacia em questão, para a mobilização referente a reunião do dia 27/02/2015. Com a 
palavra, o Sr. Profº Cezar Leal informa que a data da próxima reunião foi definida 
pelo GT para 13/01/2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Antônio Cezar Leal             Mylenni Guerra Lima  

      Coordenador do GT-APRM           Secretária "Ad hoc" 


