
ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE

APP/MANANCIAIS.

Data: 11 de abril de 2017.

Horário: 09h00.

Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• André Gonçalves Vieira (PM de Presidente Prudente);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Camilo Sebastião Bonadio (FUNDAÇÃO ITESP);

• Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

• Felício Vitorino Fernandes Óliver (PM de Regente Feijó);

• Íthalo Mallone (PM de Anhumas);

• Gilmar José Peixoto (SABESP);

• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

• Luis Fernando de Jesus Tavares (MP-SP/GAEMA);

• Mário Totti (CATI/P. Prudente);

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP).

Convidados:

• Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO

• Continuidade dos trabalhos do GT-APP/Mananciais;

• Início das tratativas sobre o projeto de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais), visando
possibilidades de recursos da Agência Nacional de Águas - ANA (Programa Produtor de Água).



• RELATO DOS RESULTADOS:

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e1

iniciou a reunião. Em seguida a palavra foi passada para o Prof.º Cezar Leal (FCT-UNESP) que fez uma2

exposição sobre o Programa Nascentes, da SEMA, e também apresentou a programação do Workshop Técnico3

em Restauração Ecológica, parte do convênio da UNESP com a SMA, com o apoio do CBH-PP. Ainda com a4

palavra, o Prof. Cezar Leal fez um breve panorama das atividades que o Gt-APP/Mananciais realizou, e5

procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas correções foi colocada em6

votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, foi discutida sobre a continuidade dos trabalhos do GT-7

APP/Mananciais ocasião em que foi sugerido o acompanhamento do plantio que está sendo realizado pela8

equipe do Sr.Wilson Guadanucci Junior. Após um momento de troca de ideias e esclarecimentos, foram9

apontadas algumas propostas de trabalhos conforme segue: I- acompanhar os projetos em execução por um10

grupo especial; II- executar os três projetos elaborados pelos alunos de iniciação científica; III- elaborar projetos11

por trechos de rio; IV- elaboração de projetos de Pagamento por Serviços Ambientais -PSA para a Agência12

Nacional de Águas - ANA; V- obter maior articulação com a SABESP; VI- elaboração de um projeto subsidiado13

pelo FEHIDRO visando o convencimento e articulação com os produtores rurais. Após discutidas as referidas14

propostas, a palavra foi passada para a Sr.ª Paula que comentou sobre o projeto básico para pleitear recursos na15

ANA, referente ao programa de Pagamento por Serviços Ambientais (Programa Produtor de Água). Após um16

momento de troca de ideias e informações, ficou definido quem poderá contribuir com os itens do manual.17

Posteriormente, foi comentada a proposta VI, ocasião em que o Sr. Murilo Cavalheiro comentou que o IPE-18

Instituto de Pesquisas Ecológicas demonstrou interesse em ampliar sua área de atuação bem como está19

disponível para atuar junto em um projeto. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo destacou que o IPE possui20

metodologias para viabilizar a aproximação e mobilização, visando um contato com os produtores rurais. Em21

seguida, foi discutida a necessidade de uma reunião específica do assunto, com a presença da representante do22

IPE, Srª Maria das Graças de Souza, para discutirem sobre as possibilidades e metodologias a serem usadas.23

Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Coordenador agradeceu a presença e colaboração de todos, e24

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata25

que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos onze dias do mês de26

abril de 2017.27

Antônio Cézar Leal Mylenni Guerra Lima
Coordenador do GT-APP/Mananciais Secretária "Ad hoc"


