
ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE APP/ MANANCIAIS.

Data: 07 de dezembro de 2018.

Horário: 09h00.

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

PRESENTES

Membros do GT-APP/MANANCIAIS:

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• Antônio Cezar Leal (UNESP);

• Fernando Jardim (MP/SP/GAEMA);

• Newton Tachibana (PREFEITURA MUNICIPAL ÁLVARES MACHADO);

• Rodrigo Bernardes Freire (CBRN/SMA);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP);

• Washington Luiz de Azevedo Geres (ECOARARA);

• Nádia S. Bastos (SABESP);

• José Alberto M. Pereira Catarino (PONTAL FLORA);

• Dalton Thadeu de Mello (SEESP);

• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP);

• Gilson Bicudo (PREFEITURA MUNICIPAL PRES. PRUDENTE);

• Mário Totti (CATI PRES. PRUDENTE).

• Convidados:

• Lista anexa.

PAUTA DA REUNIÃO:

• Aprovação da ata da reunião anterior;

• Relato e andamento do Programa de Restauração de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22;

• Apresentação do Estudo de caracterização de manancial;

• Encerramento.

RELATO DOS RESULTADOS:

1. Aprovação da ata da reunião anterior: Abrindo a reunião o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do1

CBH-PP deu as boas vindas a todos e em seguida apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP.2

Posteriormente o Sr. Cezar Leal, Coordenador do GT-APP/Mananciais agradeceu a presença de todos, procedeu à3

leitura da pauta e realizou a leitura da ata da 13ª reunião do GT-APP/Mananciais, que após lida e realizadas as4

devidas correções, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr Cezar comunicou aos5

presentes sobre a resposta do CBH-PP ao Ministério Público Estadual em relação ao questionamento sobre APP’s no6

entorno do reservatório da SABESP, Rio Santo Anastácio, cujo conteúdo será enviado pela Secretaria Executiva aos7

membros do GT. Na sequência propôs ao GT a criação de uma comissão para elaborar documentos e nortear os8

trabalhos e estudos que têm por objeto o manancial do Rio Santo Anastácio. Posteriormente, solicitou ao Sr. João9

Jorge, da Prefeitura Municipal de Taciba para fazer algumas considerações a respeito do Projeto de Recuperação de10

APP’s do Córrego do Amargoso, cujo mesmo deverá atender algumas complementações solicitadas pelo Agente11

Técnico. Na sequência, passou a palavra à Srª Amarilis, representante da APTA para esclarecer que a instituição12

destinará uma área à Prefeitura Municipal de Presidente Prudente para recomposição florestal, contudo solicitou à13

Prefeitura Municipal que realizasse o cercamento da referida área como contrapartida. A Srª Eliana D’arce,14

representando a Prefeitura Municipal de Prudente esclareceu que o município colaborará com o que for necessário e15



comunicará a contrapartida ao Secretário Wilson Portella. Após, a Srª Nádia, representante da SABESP comunicou16

que a SABESP destinou 10 mil mudas para a propriedade do Sr. Valteme, em Regente Feijó, cujas mesmas estão17

em fase de manutenção. Em seguida, a palavra foi passada ao Sr. Vanderlei da fazenda São José que esclareceu18

sobre os andamentos do projeto de recomposição da referida área. Depois, o Sr. Cezar apresentou o Sr. Pedro, do19

município de Pirapozinho, que possui 2 alqueires em sua propriedade e alegou que necessita de auxílio do CBH-PP20

para recompor algumas áreas do entorno de sua propriedade, uma vez que os problemas estão acarretando o21

acúmulo de resíduos. Esclareceu ainda que alguns alunos da Unoeste já fizeram uma visita técnica acompanhados22

do Prof. Elson Felici, cujo mesmo será convidado para a próxima reunião do GT para iniciar as tratativas de um23

projeto. A palavra foi passada ao Sr. José Catarino, que comentou sobre a assinatura do contrato do projeto da24

Pontal Flora de Seleção de Matrizes e comunicou que a entidade doará 50 mil mudas por ano, por um prazo de 1025

anos, sendo que as mesmas serão viabilizadas aos projetos que o CBH-PP apoiar, além de salientar que o recurso26

financeiro será utilizado para melhorias na infraestrutura da sede da Pontal Flora em Presidente Venceslau. Outro27

assunto mencionado foi de outro projeto da entidade com vistas a receber recursos financiados pelo Fundo de28

Interesses Difusos do Ministério da Justiça. O Sr. José Catarino esclareceu que este projeto foi aprovado, contudo29

ficará na suplência do Fundo até 2019.30

2. Apresentação do Estudo de caracterização de manancial : Com a palavra, o Sr. Cezar apresentou os alunos31

dos cursos de Engenharia Ambiental e Geografia e passou a palavra ao Sr. Matheus Okado, que apresentou32

informações e alguns mapas propostos no trabalho realizado juntamente com a aluna Elys Couto e Paula Hatsumura.33

Posteriormente, passou a palavra ao aluno Leonardo que realizou um trabalho com o aluno Sérgio. Após comentários34

e discussões, a palavra foi passada a Srª Elys Couto que apresentou um estudo na bacia do Córrego do Embiri, no35

município de Regente Feijó, cujo objeto será tratado no trabalho de graduação da mesma. Passados todos os36

assuntos da pauta, o Sr. Roberto Shirasaki propôs aos membros que transformassem o GT em Câmara Técnica,37

visto que os trabalhos pautados são contínuos e importantes para o CBH-PP, sendo assim, o Sr. Sandro Selmo38

levará a proposta para a CT-PAS para criar a “Câmara Técnica de Revitalização de Bacias Hidrográficas”.39

3. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário Ad-hoc, encerro esta ata que, após40

lida, se aprovada será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos sete dias do mês de dezembro de41

2018.42

Antônio Cézar Leal Alvaro Yanagui
Coordenador do GT-

APP/Mananciais
Secretário "Ad hoc"


