ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE
APP/MANANCIAIS.
Data:
26 de abril de 2016.
Horário: 10h00às 11h30min.
Local:
Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.

I.

PRESENTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Adalberto Lanziani (CDA);
Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
André Gonçalves Vieira (PM Presidente Prudente);
Fernando Jardim (Ministério Público/GAEMA);
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
Luis Fernando de Jesus Tavares (Ministério Público/GAEMA);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);
Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);
Renata Ribeiro (representando a UNESP);
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO

•

III.

Membros do GT-APRM:

Continuidade da discussão sobre os novos projetos de Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente, voltados aos assentamentos.
RELATO DOS RESULTADOS

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, deu as boas vindas a
todos, iniciou a reunião e justificou a ausência do Prof.º Cezar Leal na presente reunião. Em seguida
expôs a pauta da reunião e procedeu a leitura da ata da reunião anterior, após lida e feitas as devidas
correções foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Sandro Selmo comentou que
primeiramente este GT deverá ter conhecimento das áreas que realmente necessitam de proteção
para que os projetos sejam desenvolvidos e verificar os locais que têm previsão para receberem
investimentos da CESP, conforme acordo da mesma com o Ministério Público Estadual e Ministério
Público Federal. Além disso, também verificar quais áreas estão compromissadas com a Prefeitura
Municipal de Presidente Venceslau. Na sequência, o Sr. Izio informou que existem quatro processos
referente a compromissos firmados com a referida Prefeitura, ainda, ressaltou que pode disponibilizar
os dados destes processos para maiores esclarecimentos e comentou sobre os TCRAs – Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental/CETESB. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo
comentou que foi possível verificar que os órgãos públicos são carentes na troca de informações e
destacou que a CODASP e o ITESP foram convidados para a presente reunião, contudo, não
compareceram nenhum dos seus representantes. O Sr. Izio (CETESB) informou que fez o convite da
presente reunião para o Sr. Osnir (CART), mas, não havia possibilidade de comparecer e foi agendada
reunião com o mesmo, para o período da tarde. Posteriormente, foi discutido sobre áreas que devem
ser priorizadas, e também sobre o Plano de Bacia do CBH-PP, onde foi ressaltado que o Plano deve
servir de ferramenta para as Prefeituras identificarem realmente quais áreas necessitam de
investimentos, que estejam relacionados com os recursos hídricos. Na sequencia, o Sr. Sandro Selmo
comentou que o sistema do FEHIDRO está passando por uma reformulação.
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IV.

ENCAMINHAMENTOS GERAIS

O Sr. Izio se comprometeu a disponibilizar na próxima reunião deste GT, os seguintes documentos:
lista de todos os assentamentos do Pontal (ITESP); lista de todos os assentamentos compromissados
em acordo jurídico com a PM de Presidente Venceslau, PM de Presidente Prudente e com a PM de
Presidente Bernardes e cópia dos termos de compromissos realizados pelo ITESP com os
compromissários. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário
executivo do CBH-PP, agradeceu 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 seis dias do mês de abril de 2016.

Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"
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