GRUPO DE TRABALHO PARA
CRIAÇÃO DA APRM DO ALTO SANTO ANASTÁCIO
Data:
Horário:
Local:
I.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

10 de fevereiro de 2015
09h30min às 11h30min
Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP

PRESENTES
Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP) - arvrinyanagui@gmail.com
Adalberto lanziani (CDA) –
André Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente)
Antônio Carlos Cesário (CATI/EDR) - edr.pprudente@cati.sp.gov.br
Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) Beatriz Fagundes (UNESP/FCT/P. Prudente) – beafagundes@yahoo.com.br
Carla Souza Leão (CBRN/SMA) – carlasl@ambiente.sp.gov.br

Diogo L. Gonçalves (UNESP/FCT/P. Prudente) – diogolg12@gmail.com
Gilmar José Peixoto (SABESP) – gpeixoto@sabesp.com.br
Isaque Alves da Silva (PM de Anhumas) - ca.anhumas@yahoo.com.br
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB) - izio.ambiental@gmail.com

José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora) - pontalflora@pontalflora.com.br

•

José Luis Udenal (PM de Anhumas) - ca.anhumas@yahoo.com.br

•

Lucas Prado (UNOESTE) pradoosco@gmail.com

•
•
•
•

Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP) - mylenni.guerra@daee.sp.gov.br
Nelissa Gonçalves Garcia (PM de Pres. Prudente) – nelissa_garcia@hotmail.com
Ricardo Garcia (PM Álvares Machado) – caalvaresmachado@yahoo.com.br
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) - selmo12@gmail.com
Sérgio Tunis Martins (PM de Regente Feijó) -

•

II.

PAUTA DA REUNIÃO

Apresentação dos mapas das áreas de proteção dos recursos hídricos elaborados pela
equipe do GADIS/FCT-UNESP, APRM do alto curso do Rio Santo Anastácio; Informes sobre
o Seminário Regional sobre o Programa Produtor de Água para a APRM alto curso do Rio
Santo Anastácio.

III.

RELATO DOS RESULTADOS

O Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro Roberto Selmo, iniciou a reunião dando as
boas vindas a todos, e comentou sobre as atividades realizadas para a implementação da
APRM, e sobre as visitas a alguns pontos da bacia. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr.
Augusto Leme, que procedeu a leitura da ata da última reunião, ocorrida em 19/01/2015, que
após as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo
apresentou breve histórico das ações realizadas sobre a criação da APRM- Área de Proteção
e Recuperação de Manancial no Alto do Santo Anastácio, e frisou que este GT fora criado
pela CT-PAS na reunião do dia 11 de novembro de 2014. Posteriormente, a palavra foi
passada aos alunos Diogo e Lucas, do grupo de pesquisa “GADIS- Gestão Ambiental e

3ª REUNIÃO GT-APRM/10/02/2015

Dinâmica Socioespacial”, que procederam à apresentação dos mapas das áreas de proteção
dos recursos hídricos elaborados pela equipe do GADIS/FCT-UNESP e EAGEL. Após a
apresentação, a qual ressaltou a metodologia usada para a elaboração dos respectivos
mapas, os Srs. Diogo e Lucas informaram que o mapa da APRM está previsto para ser
concluído até o final de fevereiro. Em seguida, foi aberto um momento para perguntas e
esclarecimentos. Passando para o próximo assunto da pauta, o Sr. Sandro Selmo emitiu
informações a respeito do Seminário Regional sobre o Programa Produtor de Água para a
APRM alto curso do Rio Santo Anastácio, que será realizado em Anhumas-SP, dia
27/02/2015, comentou sobre o público esperado, e ainda ressaltou a programação do evento.

IV.

ENCAMINHAMENTOS GERAIS

Foram distribuídos folders do Seminário Regional aos membros presentes. Tratados os
assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo comentou sobre um vídeo transmitido no programa
“Fantástico”, em 08/02/2015, sobre a falta de água em alguns lugares do mundo, e na
oportunidade, exibiu o mesmo na presente reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Sandro
Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de todos, e encerrou
a reunião.

Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"
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