Memória de Reunião – GT Ribeirão Sobradinho

Data: 1º de dezembro de 2014
Horário: 14h30
Local: Casa do Ribeirão
Presentes: Érica Yoshida (ADASA), Camila Ainda (ADASA), Cássia Beusch (ADASA), Vera Lucia da
Silva (Escoteiro João de Barro), Wilma Rodrigues (Adm RAV), Mauricio G P (CRE – Sobradinho),
Miguel Marinho (São Bartolomeu Vivo), Rogério Mattos (Adasa), Claudio Odilon (Adm RAV),
Fernando Lima, Eduardo Melo Wilma (Ibram).
Pauta
 Fechamento da programação de evento a ser realizado nas dependências da Associação
do Boi do Seu Teodoro (Bumba), no dia 06 de dezembro (Cercamento de Nascente e
Plantio de Mudas), ligado ao Projeto Ribeirão Sobradinho Vivo, com envolvimento da
comunidade.
Informações gerais:
 A professora Wilma abriu a reunião e fez uma breve explanação sobre o motivo da reunião
e passou a palavra ao coordenador do Projeto Ribeirão Sobradinho, servidor da ADASA,
Rogério Mattos, que lembrou os itens tratados na última reunião, bem como as
responsabilidades que cada parceiro em relação ao evento. Foi passada a palavra ao
servidor do Ibram, Eduardo, que informou que o cercamento da nascente seria realizado
com materiais advindos de uma compensação ambiental constante em processo daquele
órgão. Explanou também com apoio de Miguel, que visitara o local juntamente com o Sr
Guarapiranga, presidente da Associação do Bumba, como seria feito o cercamento, que
foi aprovado por todos. Rogério expôs que a Adasa contribuiria com, além da palestra e
apoio de seus servidores, com lanche simples, um mestre de cerimônia e a confecção de
uma placa para ser colocada na área cercada da nascente, que poderia ficar pronta
somente após o evento. Foi sugerido que fossem instaladas duas tendas da Adm Regional
para proteção da chuva, a serem solicitadas pela Profª Wilma. Vera, representante dos
escoteiros, contribuiria com o hasteamento e arreamento da Bandeira do Brasil, bem
como condução do hino nacional na abertura do evento e a Associação do Bumba
forneceria o equipamento de som. Miguel, do Projeto Rio São Bartolomeu Vivo, forneceria
o a minuta do Termo de Compromisso a ser adaptada e assinada pelo presidente da
Associação do Bumba. Ficou acordado pelo grupo a colocação de faixas de divulgação por

toda região e a realização de ação de divulgação nas proximidades do local a ser realizada
no dia 05, sexta-feira, com distribuição de panfletos. Após outras explanações, a reunião
foi encerrada, sendo que a programação, que será conduzida pelo mestre de cerimônia,
ficou acordada pelo grupo que seria realizada da seguinte forma:
1- Abertura, com chamamento à frente de representantes aos quais serão franqueadas
a palavra, hasteamento da bandeira e condução do hino nacional;
2- Palavra dos representantes Profª Wilma, em nome da Casa do Ribeirão e Projeto
Ribeirão Sobradinho Vivo;
3- Assinatura do Termo de Compromisso pelo Presidente da Associação, Sr
Guarapiranga;
4- Palavra do Sr Guarapiranga, presidente da Associação do Bumba;
5- Palavra do representante da Funatura e da Fundação do Banco do Brasil (fornecedores
das mudas);
6- Palavra do Dep Wasny (presidente da Câmara Legislativa);
7- Palavra do representante do Dep. Joy Valle;
8- Palavra do representante do Ibram (responsável pelo material do cercamento da
nascente);
9- Palavra da Profª Iracema, representante da Coordenadoria Regional de Ensino;
10- Palavra da Adasa, coordenadora do Projeto Ribeirão Sobradinho Vivo
11- Palestra da Adasa sobre a preservação do Ribeirão Sobradinho e o projeto Ribeirão
Sobradinho Vivo;
12- Miguel, representande da Funatura, orienta sobre as ações monitoradas de
cercamento da nascente e plantio de mudas;
13- Abraço simbólico da Nascente, com participação sugerida do grupo folclórico do
Bumba;
14- Ações monitoradas de Plantio de Mudas e cercamento da nascente;
15- Encerramento com arreamento da Bandeira do Brasil.

