
 

 

ATA DA I OFICINA PARCICIPATIVA DO GRUPO DE TRABALHO PARA PROMOVER E FOMENTAR 

PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA – Dec. 14.171/2019.  

10/10/2019 – Auditório da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Bauru, SP 10 de outubro de 2019 

Aos 10 dias do mês de outubro de 2019, às 14h00, no Auditório da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, localizado na Avenida Alfredo Maia, 1-10, Vila Falcão, reuniram-se pessoas 

interessadas em árvores nativas da região de Bauru, conforme lista de presença em anexo. A 

sra. Marcela Bessa abriu a oficina projetando a apresentação e agradecendo a presença de 

todos. Seguindo o conteúdo das projeções a sra. Marcela faz um breve relato sobre do que é o 

projeto, para que serve, quais os objetivos, quais as justificativas que tornam o projeto 

importante e o que já foi feito até o presente. Apresenta o grupo de trabalho que é formado 

pelas pessoas que participam das atividades do dia. Após passa para o que são as oficinas 

participativas, quais os objetivos dela e para que servem. Comunica que a próxima Oficina está 

prevista para ocorrer no dia 15 de outubro (terça-feira) na ASSENAG. Depois compartilha 

informações obtidas por meio de literatura sobre as 21 espécies escolhidas pela população e 

enfatizou que muitas dessas informações são divergentes, justificando ainda mais a 

importância do projeto. Finalizando a projeção de slides a sra. Marcela questiona aos 

presentes sobre o que esperavam ao virem até a oficina, se escolheram as espécies que estão 

sendo trabalhadas nas oficinas. A sra. Danielle fala que gostaria de obter informações em onde 

as mudas seriam plantadas. Sra. Marcela informa que essa é outra etapa do projeto e que os 

locais serão escolhidos pelo grupo. Fala também que há algumas possibilidades de locais a 

serem adotados para os plantios, pois existem pessoas que acham que esses locais devem ser 

em imóveis públicos, outros acham que devem ser em imóveis particulares e outros ainda 

acreditam que devam ser em imóveis público e particulares. A sra. Eva menciona que existe 

uma árvore próxima a casa dela que dificulta a mobilidade por danificar a calçada. Sra. Marcela 

faz referência ao trabalho realizado em Piracicaba com relação as árvores e trincas no passeio 

e informa que o canteiro inadequado é um dos fatores mais determinantes para que esses 

danos ocorram. Sr. Júnior diz que muitas vezes o manejo adotado ao se plantar a muda 

também contribui para a ocorrência de danos. Sra. Marcela projeta um trabalho de assistência 

a doação de mudas que demonstra que ouve o plantio de uma muda em cano PVC. A sra. Eva 

informa que gostaria de plantar árvores dentro do imóvel porque o muro do imóvel em 

questão é alto e que não faria sombra para o local onde ela gostaria que ficasse mais fresco. A 

sra. Marcela informa que a sombra da árvore no muro faz com que o muro fique mais fresco e 

consequentemente o local próximo ao muro também ficaria mais fresco, deste modo cita o 

trabalho realizado em Rio Claro sobre o efeito do uso de árvores em diferentes locais. A sra. 

Danielle pede maiores informações e a sra. Marcela projeta o PDF do trabalho de Isadora 

Mendes da Silva. Sra. Marcela finalizando a Oficina agradece a presença de todos. A Sra. Flavia 

menciona que só ficou sabendo do Evento porque recebeu o telefonema informando. A sra. 

Marcela diz que está com dificuldade de comunicação com os participantes do grupo e que 

tentou ligar para todos, mas que não teve tempo hábil e que continuará ligando para os 

demais membros. Informa que essa dificuldade de comunicação tem atrapalhado a tomada de 

decisão de algumas questões e fala sobre o episódio de escolha do local da última reunião do 

grupo. A sra. Flavia diz que prefere as reuniões no Jardim Botânico por entender que o local 

tem tudo a ver com o Projeto. Nesse momento o Sr. Sidnei Rodrigues pede licença e apresenta 

o Secretário Municipal de Meio Ambiente sr. Airton Iosimo Martinez. Os participantes 

interagem com o novo secretário de Meio Ambiente. Às 16h15 a reunião foi encerrada pela 

sra. Marcela que agradeceu a presença de todos e convidou os participantes para um pequeno 



 

 

lanche. Eu, Marcela Mattos de Almeida Bessa, lavrei a presente ata que segue assinada por 

mim e por participantes presentes que quiseram. 

 


