
 

 

         5ª REUNIÃO GT-APRM/22/05/2015 

ATA DO GRUPO DE TRABALHO PARA 
CRIAÇÃO DA APRM DO ALTO SANTO ANASTÁCIO 

 
Data: 22 de maio de 2015 
Horário: 09h30min às 12h00 
Local:  Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP 

I. PRESENTES 
• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP) -arvrinyanagui@gmail.com 
• Adalberto Lanziani (CDA) – adalberto.lanziani@cda.sp.gov.br 
• Alba Arana (UNOESTE)  - alba@unoeste.br 
• Ana Paula Novais Pires (FCT/UNESP) – anapaulapires05@yahoo.com.br 
• Antônio Carlos Cesário (CATI/EDR/P. Prudente) - edr.pprudente@cati.sp.gov.br 
• Antônio Cezar Leal (UNESP/FCT/P. Prudente) -cezarunesp@gmail.com 
• Ariane S. Finotti (UNESP) – anefinotti@hotmail.com 
• Augusto César Marques Leme (SABESP) -  
• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA) – carlasl@ambiente.sp.gov.br 
• Beatriz Fagundes (UNESP) – beafagundes@yahoo.com.br 
• Cláudia Ayumi Yokota (FCT-UNESP) – cla.ayumi@gmail.com 
• Diogo L. Gonçalves (UNESP/FCT/P. Prudente) – diogolg12@gmail.com 
• Felipe Alabarca (UNESP) – felip.13@hotmail.com 
• Fernando Jardim (Ministério Público/GAEMA)-  
• Isadora Dias Perez (FCT-UNESP) – isaac36@hotmail.com 
• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB) - izio.ambiental@gmail.com 
• João Menezes de Souza Neto (CATI/EDR/P. Prudente) 
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA) – 
• José Luiz Udenal (PM Anhumas) - ca.anhumas@yahoo.com.br  
• Liriane Gonçalves Barbosa (UNESP)  
• Lucas Prado (UNOESTE) -pradoosco@gmail.com 
• Luíza Helena V. Girão (FCT-UNESP) – luh_vgirao@hotmail.com 
• Mayk Ferreira Cardoso (FCT-UNESP) – mayk.cardoso@gmail.com 
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP) – murilo.cavalheiro@gmail.com 
• Murilo Mendes de Ângelo (FAPEPE-UNIESP) – murilodeangelo@hotmail.com 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP)  - mylenni.guerra@daee.sp.gov.br 
• Nelissa Gonçalves Vieira (PM Presidente Prudente) - nelissa_garcia@hotmail.com 
• Rebeca Barbosa Boraschi (FCT-UNESP) – re_boraschi@hotmail.com 
• Ricardo Garcia (PM Álvares Machado) – caalvaresmachado@yahoo.com.br 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) - selmo12@gmail.com 
• Thais Cunha Lima (FCT-UNESP) – thaiscunhalima@hotmail.com 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP) – vandirpa@hotmail.com 
• William S. Gonçalves (UNESP)  

II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Discussão sobre próximas ações para proteção e recuperação do manancial alto curso do Rio Santo 
Anastácio. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

Com a palavra, o Sr. Prof. Antônio Cezar Leal, coordenador do GT-APRM, iniciou a reunião, deu as 
boas vindas a todos e destacou a presença de alunos convidados da graduação e pós-graduação da 
UNESP. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Augusto Leme, que procedeu a leitura da ata da 
reunião anterior, que após lida foi colocada em votação, e realizadas as devidas correções foi 
aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, foi apresentada a pauta da presente reunião, e 
a palavra passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP.  
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IV. DISCUSSÃO SOBRE PRÓXIMAS AÇÕES PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MANANCIAL ALTO 
CURSO DO RIO SANTO ANASTÁCIO. 

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou um breve histórico dos trabalhos já realizados 
por este GT, destacou os membros do Grupo de Trabalho, bem como os municípios envolvidos para a 
criação da APRM. Após a apresentação, os membros presentes comentaram e discutiram sobre 
outras possibilidades de conseguirem investimentos que possam ser úteis para a implantação da 
APRM. Posteriormente, a palavra foi passada aos alunos Diogo (UNESP) e Lucas (UNOESTE), do 
grupo de pesquisa “GADIS-Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial”, que procederam à 
apresentação dos mapas das áreas de proteção dos recursos hídricos elaborados pela equipe do 
GADIS/FCT-UNESP e EAGEL, e mostraram a parte do mapa de APRM que já foi elaborado. Após a 
apresentação, alguns membros presentes fizeram algumas questões, as quais foram devidamente 
respondidas. Em seguida, com a palavra, o Sr. Cezar Leal emitiu comentários sobre os estudos e os 
mapas elaborados, e destacou a equipe envolvida com os trabalhos. O Sr. Profº Cezar Leal, comentou 
ainda que, a UNESP está fazendo convênios com a Secretaria de Recursos Hídricos, para trabalhar 
em temas ligados a água, e com a Secretaria do Meio Ambiente, para elaborar pesquisas, para a 
implantação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e destaca a possibilidade de algum desses 
trabalhos contribuírem de alguma maneira a região do CBH-PP. Após alguns comentários e 
esclarecimentos, o Sr. Sandro Selmo ressaltou que o próximo passo será definir as próximas ações 
para a criação da APRM em questão, e quais caminhos trilhar, na sequência frisou a importância da 
conscientização dos Prefeitos, e a participação maciça do setor de Planejamento dos Municípios 
envolvidos. Os membros presentes entenderam que é necessário um novo contato com as prefeituras 
para realizar uma apresentação sobre a criação da APRM destinada aos Prefeitos dos Municípios 
envolvidos, bem como, aos seus Secretários de Planejamento e também os de Meio Ambiente. Após 
tratativas sobre a criação da APRM, foi comentado sobre a realização de um trabalho de educação 
ambiental que mostra a importância dessa APRM, e sobre o Projeto de Educação Ambiental que a 
Pontal Flora é a tomadora. Também foi discutido sobre as ações para proteção das Cabeceiras do Rio 
Santo Anastácio, e os possíveis investimentos para realizar a proteção das matas ciliares e das 
nascentes, ocasião em que os membros presentes entenderam como viável a elaboração de projetos 
para pleitear recursos, e realizar a plantação de mudas, cercamento e o que mais for necessário e 
estiver de acordo com o manual de procedimentos operacionais do FEHIDRO, e frisaram que é 
necessária a anuência do proprietário da área rural em que pretende realizar as plantações de mudas, 
para viabilizar as devidas proteções.  

V. ENCAMINHAMENTOS GERAIS 

Ficou pré-determinada uma reunião para 25 de maio de 2015, ás 14hr00 na sala de reuniões do 
DAEE/P. Prudente, com os alunos convidados da graduação e Pós da UNESP. E em momento 
oportuno será agendada uma reunião do GT. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Antônio Cezar Leal, 
coordenador deste GT, agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. 
 

 

 
 

Antônio Cezar Leal  Mylenni Guerra Lima 

       Coordenador do GT-APRM  Secretária "Ad hoc" 

   


