
ATA DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE

APP/MANANCIAIS.

Data: 30 de agosto de 2017.

Horário: 09h00.

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

PRESENTES

Membros do GT-APP/M:

• Amarílis Beraldo Rós (APTA);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Dalton Thadeu de Mello

• Emerson Ferreira IIzuka (representando a PM de Álvares Machado);

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

• Fernando Jardim (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

• Gisele Raminelli (representando a PM de Anhumas);

• Gilson Bicudo (PM de Presidente Prudente);

• Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho;

• José Roberto Nascimento (representando a SABESP);

• Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);

• Luis Fernando de Jesus Tavares (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

• Márcia Ap. Da Silva (representando a SABESP);

• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/EDR/P. PRUDENTE);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN);

• Thiago Miranda Lopes (Assoc. Dos Eng., Arq. e Agron. De P. Prudente e Região);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ARARAJUBA).

Convidados:

• Aimar Joppert (proprietário da AJ Faz.);

• Aparecido da Silva Vicente (AJ Faz.);

• José Guilherme F. Soares (SABESP);

• João Jorge Catalan Neto (PM Taciba);

• José Nildo de França (PM Taciba);

• Vilnei Xavier (AJ Faz.);

• 2º Sgt. PM Castro, Cb Meire, Cb Ferrari (Polícia Ambiental/Presidente Prudente).

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Tratativas para consolidar o plantio em propriedades de Regente Feijó/SP, e assinatura do Termo
de Compromisso com os proprietários;
• Outros assuntos;
• Encerramento.



RELATO DOS RESULTADOS:

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP se apresentou, agradeceu a1

presença de todos solicitando para que os demais se apresentassem. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro Selmo2

realizou um breve histórico das atividades realizadas para o rio Santo Anastácio. Em seguida a palavra foi3

passada para o Coordenador do GT-APP/Mananciais, Prof. Cezar Leal (FCT-UNESP) que deu as boas vindas a4

todos, apresentou a pauta da reunião, e posteriormente a palavra foi passada para o Sr. Roberto Shirasaki5

(CATI/P. Prudente) para a realização da leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas6

adequações foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Sandro destacou que7

na presente reunião não compareceu nenhum representante da CART, mas agradeceu a presença do Sr.8

Valtemi, sendo que o mesmo junto com a CART já definiram o local para o plantio, e que o próximo passo será a9

assinatura do Termo de Compromisso. Em seguida, o Sr. Sandro teceu comentários sobre uma reunião em que10

participou junto ao Superintendente da SABESP, Sr. Antero Moreira França Jr, e o Presidente do CBH-PP, Sr.11

Nelson Bugalho (Prefeito de Pres. Prudente), ocasião em que discutiram sobre um projeto da UNESP, em que a12

SABESP realizará o plantio de mudas, e também foi discutido sobre a degradação que vem ocorrendo em13

algumas áreas rurais após os plantios. Em um momento de troca de ideias e informações, foi comentado que14

realmente há áreas rurais que necessitam de um patrulhamento reforçado, porém deve haver também uma maior15

conscientização dos proprietários rurais. Com a palavra, o Sr. José Roberto (SABESP) destacou que a SABESP16

somente realizará o plantio na condição do proprietário assinar um Termo de Compromisso para o que o mesmo17

zele pela área, e ainda comentou que o projeto está pronto, sendo que falta apenas a assinatura do mesmo, para18

posteriormente ficar apto para licitação. Em seguida, o Prof.º Cezar Leal comentou que na semana passada,19

houve uma reunião com 17 proprietários rurais que discutiram sobre a possibilidade de realizar um projeto para20

recuperação de mata ciliar de todo o Córrego do Amargoso, no município de Taciba-SP, e passou alguns21

esclarecimentos, exibindo o mapa do Córrego. Na sequencia o Prof.º Cezar informou que a aluna Lais,22

graduanda em Biologia pela UNOESTE, poderia contribuir para a caracterização da vegetação do referido projeto.23

Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo comentou que por meio do projeto da tomadora PONTAL FLORA, haveria a24

possibilidade de destinação de mudas para a recuperação de mata ciliar do Córrego Amargoso. Referente ao25

projeto que a SABESP executará na propriedade do Sr. Valtemi, os dados do proprietário foi colhido, e o Termo26

de Compromisso será elaborado em momento oportuno, para então ser assinado com o objetivo de conservação27

e manutenção da área pelo período de dois anos, para após a realização de uma licitação, programar o plantio28

para o período das águas. Quanto a Estância AJ, o estudo da aluna Joana será enviado para a CETESB, que29

dará apoio para as tratativas com a CART. E em relação ao município de Taciba, comprometeram-se de no30

prazo do mês de novembro apresentarem o projeto de recuperação de APP. Tratados todos os assuntos da31

pauta, o Prof.º Cezar Leal agradeceu a disposição e a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais32

havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será33

assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos trinta dias do mês de agosto de 2017.34

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


