ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE
APP/MANANCIAIS.
Data:

29 de maio de 2017.

Horário: 10h00.
Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

PRESENTES
Membros do GT-APP/M:
•

Adalberto Lanziani (CDA);

•

Amarílis Beraldo Ros (APTA);

•

André Gonçalves Vieira (PM de Presidente Prudente);

•

Antônio Carlos Cezário (CATI/P. Prudente);

•

Antônio Cezar Leal (UNESP);

•

Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

•

Felício Vitorino Fernandes Óliver (PM de Regente Feijó);

•

Gilmar José Peixoto (SABESP);

•

Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho);

•

Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);

•

Márcio Rogério Pontes (PM de Álvares Machado);

•

Mário Totti (CATI/P. Prudente);

•

Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP).

Convidados:
•

Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO:

•
Organização do evento de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente - com visita técnica
na nascente do rio Santo Anastácio.

RELATO DOS RESULTADOS:

1
2
3
4
5

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de todos e
iniciou a reunião. Em seguida a palavra foi passada para o Prof.º Cezar Leal (FCT-UNESP) que deu as boas
vindas a todos, e procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas correções,
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Prof.º Cezar comentou sobre o
andamento dos trabalhos deste GT referente aos projetos de recuperação de APPs, e destacou que estão na
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etapa da realização dos plantios, e com a palavra, o Sr. Gilmar Peixoto (SABESP) informou que em tratativas
com a SABESP, foi elencada a propriedade do Sr. Valtemi para a disponibilização de recursos da SABESP,
visando trabalhar com o plantio de aproximadamente 10 mil mudas. Após um momento de troca de ideias e
esclarecimentos, o Prof.º Cezar sugeriu então que, tanto para a Estância AJ, quanto para a propriedade da Sr.ª
Nilza, fossem direcionados recursos da CART para o andamento do projeto. O Prof.º Cezar ainda comentou que,
a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente demonstrou interesse para no corrente ano dar início ao projeto de
recuperação de APPs, sendo que a Prefeitura indicou uma área para a execução do projeto, a “Associação
Fazenda São José”, a qual autorizou que fossem iniciados os estudos para viabilizar a execução do projeto,
onde a área foi dividida em sete partes para a realização dos projetos de recuperação. Na sequência, foi
comentado sobre a necessidade de agendar uma reunião do GT-APP/Mananciais para o final do mês de julho,
para trabalhar melhor o assunto. Prosseguindo com a reunião, a palavra foi passada para a Sr.ª Jussara Cuba
(PM de Regente Feijo), que compartilhou com os presentes a sugestão de realizar um evento na rede de ensino
municipal de Regente Feijo, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ideia que surgiu de uma
conversa com o Sr. Sandro Selmo, e que na oportunidade o evento pudesse contar com a apresentação do
projeto de recuperação de APP, que está sendo realizado e ainda propor uma visita na propriedade. Ainda com a
palavra, a Sr.ª Jussara destacou que no município de Regente Feijó, algumas atividades referente a Semana do
Meio Ambiente já estão sendo desenvolvidas na rede municipal, como é o caso de uma gincana entre as escolas,
e em seguida comentou que o evento poderia ter também como público, os proprietários rurais daquela região.
Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo, que deu alguns esclarecimentos sobre possível
programação para o evento, momento em que houve trocas de ideias e sugestões para a realização do evento.
Após um momento de discussões e propostas de programação para o evento, o Sr. Sandro destacou uma
importante ferramenta que pode ser trabalhada com os alunos, o jogo educativo “Jogando Água”. Assim, ficou
definido pelo GT a realização do evento junto a prefeitura Municipal de Regente Feijó no dia 06 de junho de 2017,
terça-feira, no período da manhã, com a seguinte programação: Visita à nascente do Rio Santo Anastácio;
Apresentação dos projetos de Recuperação de APPs no Alto Curso do Rio Santo Anastácio, e Reunião com os
Produtores Rurais. Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Wilson Guadanucci Junior (Ver te Verde), que
comentou que, em razão de importantes eventos como este para o Dia Mundial do Meio Ambiente, disponibilizou
para o CBH-PP um banco de 500 mudas, para serem utilizadas em eventos do CBH-PP durante o corrente ano.
Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo agradeceu o apoio do Sr. Wilson (Ver te Verde), e comentou que algumas
mudas já serão direcionadas para distribuição no evento do dia 6 de junho em Regente Feijó. Tratados todos os
assuntos da pauta, o Prof.º Cezar Leal agradeceu a disposição e a presença de todos e encerrou a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e nove dias do mês de maio de
2017.

Antônio Cézar Leal
Coordenador do GT-APP/Mananciais

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"

