
 

 

         2ª REUNIÃO GT-APRM/19/01/2015 

GRUPO DE TRABALHO PARA 
CRIAÇÃO DA APRM DO ALTO SANTO ANASTÁCIO 

 
Data: 19 de janeiro de 2015 
Horário: 09h30min às 11h30min 
Local:   Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP 

I. PRESENTES 

• Alvaro 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 
• José Roberto Vieira Fink ( PM de Presidente Prudente) – mayarajr@uol.com.br 
• Luis Fernando de Jesus Tavares (MPSP-GAEMA) - luistavares@mp.sp.gov.br  
• Ricardo Garcia (PM Álvares Machado) – caalvaresmachado@yahoo.com.br 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) - selmo12@gmail.com 
• Gilmar José Peixoto (SABESP) – gpeixoto@sabesp.com.br 
• Carla Souza Leão (CBRN/SMA) – carlasl@ambiente.sp.gov.br 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP) – vandir.almeida@fiesp.com.br 
• Itamar Alves de Oliveira Junior (CIESP) - itamarjr@sementesoesp.com.br 
• André Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente) 
• Nelissa Gonçalves Garcia (PM de Pres. Prudente) – nelissa_garcia@hotmail.com 
• Antônio Carlos Cesário (CATI/EDR) - edr.pprudente@cati.sp.gov.br 
• José Luis Udenal (PM de Anhumas) - ca.anhumas@yahoo.com.br  

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
 

Apresentação do histórico da formação do GT-APRM; comentários sobre a visita 
técnica; revisão e comentários a respeito do PDPA e tratativas para o Seminário 
Regional do dia 27/02. 

 

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 e sobre as visitas a alguns pontos da bacia. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. 
Cezar Leal, que faz a leitura da ata da última reunião ocorrida em 02/12/2014 e após as 
devidas correções é aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, apresentou o histórico 
do GT-APRM, bem como os trabalhos que foram propostos e que estão em andamento. 
Comentou sobre um projeto coordenado pelo Sr. Marcos Boin, cuja proposta é a elaboração 
de mapas indicando as áreas de preservação permanente (APP) na região e salientou que 
seria uma ótima oportunidade para revisar o mapa de APP’s apresentado pela empresa MVA, 
sobrepondo o mapa das propriedades rurais, que facilitaria os trabalhos deste GT. Passando 
para o assunto de sugestões quanto ao PDPA, o Prof. Cezar sugeriu que retirasse tudo o que 
se referisse ao Balneário da Amizade, ou bacia do Limoeiro. Posteriormente, os Srs. Itamar e 
Carlos Cesário, atentaram ao que se refere à inclusão das novas áreas não previstas no 
PDPA, como por exemplo, o novo distrito industrial de Presidente Prudente. Em seguida, o 
Sr. Sandro, sugeriu que a UNESP ficasse incumbida de fazer um levantamento das áreas 
que deverão conter preservação permanente, enquanto que a SMA/CBRN, juntamente com o 
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auxílio das Casas de Agricultura dos municípios envolvidos trabalhassem na questão dos 
Cadastros Ambientais Rurais (CAR) dos proprietários abrangidos na APRM. Após um 
momento de comentários e discussões todos concordaram com as sugestões. Passando 
para o próximo assunto da pauta, com a palavra o Sr. Cezar comentou sobre as dificuldades 
para a realização do evento, no que se refere à presença dos proprietários rurais e sugeriu 
que o local do”Seminário Regional sobre o Programa Produtor de Água para a APRM” fosse 
alterado para o município de Anhumas, tendo o aceite de todos os presentes. O Sr. Itamar 
considerou ainda que, não são apenas ações de proteção direta nos mananciais que 
contribuirão para a “produção de água”, mas também práticas conservacionistas de solo e 
sugeriu uma palestra sobre o assunto no Seminário. Entretanto, para não abranger muito o 
assunto do encontro foi proposto para meados de abril um evento sobre as boas práticas 
conservacionistas de solo, uma vez que esta matéria também é muito importante. 
 

IV. ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

 

O Sr. Sandro Selmo comunicou que nos próximos dias providenciará juntamente com o Sr. 
Alvaro Yanagui a confecção do folder para divulgação do Seminário. A Srª Carla Leão se 
comprometeu a convidar uma pessoa da CBRN para ministrar a palestra sobre o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e finalizando, com a palavra, o Sr. Profº Cezar Leal informou que a 
data da próxima reunião será 10/02/2015. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Antônio Cezar Leal      Alvaro Yanagui 

      Coordenador do GT-APRM   Secretário "Ad hoc" 

   


