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CBH-PP

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO BIÊNIO 2009/2010 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, às nove horas, na sala de
reunião do DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a Reunião Especial da Comissão do
Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia
Hidrográfica de Pontal do Paranapanema, onde estavam presentes os representantes dos
segmentos: Estado (Titulares): SEC. DA EDUCAÇÃO DIRETORIA DE ENSINO DE
PRES. PTE (Vivian R. Sales representando a Sra. Naide Videira Braga); CESP (Carmem
Lucia Zaine Braga). Estado (Extraordinários): DAEE (Murilo Gonçalves Cavalheiro);
SABESP (Gilmar José Peixoto); SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (Aline
Carniato Marques e Daniela Fernanda Molinari representando o Sr. Luiz Fernando de Jesus
Tavares). Sociedade Civil (Titular): IPÊ (Maria das Graças de Souza); IESPP (Pedro
Sergio Mora Filho); Ararajuba (Julieta Felix Duela); Sociedade Civil (Extraordinário):
UNOESTE (Leila Maria Couto Esturaro); SENAC (Antonio Tadeu da Costa).
CONVIDADOS: Conforme consta na lista de presença. Iniciando a reunião, o Sr. Pedro
Sergio Mora Filho, Coordenador do GEA, colocou a Ata da reunião anterior em discussão
que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo em seguida relatou o motivo da
presente reunião: o planejamento das oficinas a serem realizadas por representantes dos
órgãos do Estado juntamente com oficineiros do GEA para a realização do Dia Mundial da
Água 2010, cujo tema é “Água Limpa para um Mundo Saudável”. Dando continuidade à
reunião, passou a palavra para o Secretário Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo,
que agradeceu a presença de todos e comentou sobre a dificuldade em relação ao
patrocínio para a realização do coffe break e do almoço do evento do Dia Mundial da Água.
A Sra. Aldora comentou sobre o problema com a empresa que iria patrocinar o almoço e o
coffe break, dizendo que a Prefeitura de Presidente Venceslau, apesar do curto espaço de
tempo até a data do evento, vai se empenhar em arcar com os custos do almoço dos
participantes. O Sr. Sandro disse que tentaria verificar a possibilidade de fornecer o coffe
break, e solicitou aos presentes mais parceiros para a captação de recursos. Continuando a
reunião, o Sr. Pedro pediu para que cada palestrante dos órgãos do Estado se reunisse
com seus respectivos oficineiros para tratar do conteúdo a ser ministrado nas oficinas, o
que ocorreu em seguida. Nada mais havendo a tratar, eu, Rodolfo Weller Piloto, Secretário
“ad-hoc”, encerro esta Ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
Presidente Prudente, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dez. Grupo
de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema –
CBH-PP”.
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