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

24 de novembro de 2017.

Horário: 09h30.
Local: Sala de reuniões do DAEE| Presidente Prudente-SP.
PRESENTES
Membros do GT-APP/M:
•

Antônio Carlos Cezário (CATI/EDR/Presidente Prudente);

•

Antônio Cezar Leal (UNESP);

•

Camilo Sebastião Bonadio (FUNDAÇÃO ITESP);

•

Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

•

Felício Vitorino Fernandes Óliver (PM de Regente Feijó);

•

Fernando jardim (MINISTÉRIO PÚBLICO/GAEMA);

•

Gilmar José Peixoto (SABESP);

•

Gilson Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);

•

Gisele Raminelli (representando a PM de Anhumas);

•

Haroldo Borges Gomes (IPE);

•

Jussara Cuba Canziani (PM de Regente Feijó);

•

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

•

Mário Totti (CATI/EDR/P. PRUDENTE);

•

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/CBH-PP);

•

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

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

•

Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA).

Convidados:
•

Elelan Vitor Machado (PM de Taciba);

•

João Asmar Junior (UNESP);

•

João Jorge Catalan Neto (PM de Taciba);

•

José Guilherme F. Soares (SABESP);

•

Marcelo Rodrigo (UNOESTE);

•

Maria Stella S. Catalan (PM de Taciba);

•

Matheus N. A. Ohado (UNESP);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO:

•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião anterior;
Apresentação do projeto de recuperação de APP da bacia do Córrego do Amargoso (Taciba-SP);
Outros assuntos;
Encerramento.

RELATO DOS RESULTADOS:

1

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas vindas a todos e

2

iniciando a reunião apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Posteriormente a palavra foi

3

passada para o Coordenador do GT-APP/Mananciais, Prof. Cezar Leal (FCT-UNESP) que agradeceu a presença

4

de todos, expôs a pauta da reunião, e destacou que referente a mudança de coordenação do referido GT, o Sr.

5

Rodrigo Freire informou a Secretaria Executiva do CBH-PP que no momento não poderia assumir referida função

6

pois não tem agenda disponível. Assim, o Prof.º Cezar Leal informou que poderá continuar na coordenação, mas

7

sugeriu que o assunto fosse retomado no mês de janeiro de 2018, para possível troca de coordenador. Ainda

8

com a palavra, o Prof.º Cezar estendeu um convite ao GT, do Seminário Profissional em Geografia, o qual será

9

realizado nos dias 30/11/2017, no período noturno, e dia 01/12/2017 no período diurno, e passou maiores

10

informações do evento. Também reforçou o convite para o “II Encontro de Prefeitos Municipais da Bacia

11

Hidrográfica do Rio Paranapanema: oportunidades e desafios”, que será realizado dia 01/12/2017, a partir das

12

09h00 no parque de Exposições Ney Braga, em Londrina-PR. Antes de adentrar a apreciação da ata da reunião

13

anterior, ficou acordado que no item “outros assuntos”, o Sr. Dalton passará informações sobre uma reunião

14

referente ao período eleitoral do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Prosseguindo com a

15

pauta, o Prof.º Cezar realizou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas

16

correções, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr.

17

Gilmar (SABESP), o qual comentou do andamento dos trabalhos referente ao plantio na propriedade do Sr.

18

Valtemi e destacou que o processo de licitação está em andamento. Na sequência, com a palavra o Sr. Felício

19

(PM de Regente Feijó) comentou que ainda não teve contato com representante da CART para tratar do projeto

20

a ser realizado na propriedade do Sr. Aymar. A palavra foi passada para o Sr. João Jorge, o qual apresentou o

21

projeto visando a recuperação de APP do Córrego do Amargoso (Taciba-SP), deu esclarecimentos e destacou

22

os documentos anexos. Após a apresentação, alguns membros fizeram questionamentos, os quais foram

23

devidamente respondidos, e também ficou acordado em ser realizadas algumas adaptações no projeto. Então, o

24

Prof.º Cezar apontou as adequações necessárias, e quando o projeto estiver pronto o mesmo será enviado para

25

o e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, para que seja repassado aos membros do GT-APP/Mananciais.

26

Também ficou estabelecido que o Sr. João Jorge entraria em contato com o Sr. Rodrigo Freire (CBRN/SMA).

27

Posteriormente, a palavra foi passada para a Sr.ª Jussara Cuba (PM de Regente Feijó), a qual informou que

28

entrou em contato com o advogado do Sr. Aymar, e que as providências a serem tomadas estão em andamento.

29

Posteriormente, foi comentado dos trabalhos realizados por este GT, e ressaltada a importância da realização de

30

tais atividades. Também foi destacado pelo Sr. Gilson Bicudo (PM de Presidente Prudente) que em reunião na

31

CRHI em São Paulo, ele visualizou a importância do CBH-PP para a região, parabenizou o engajamento de

32

todos os membros, bem como da Secretaria Executiva, e viu que o CBH-PP é o mais atuante. Posteriormente a

33

palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo, que repassou o convite das oficinas do Plano de Bacias sobre o

34

“Prognóstico” e “Plano de Ação”, sendo que no dia 28/11/2017 será realizada em Presidente Prudente, e dia

35

29/11/2017 em Presidente Venceslau. Assim, foram tratados todos os assuntos da pauta. Nada mais havendo a

36

tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária Ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada

37

por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2017.

Antônio Cézar Leal
Coordenador do GT-APP/Mananciais

Mylenni Guerra Lima
Secretária "Ad hoc"

