
 
 
 

ATA DA 01ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL –  BIÊNIO 2011/2012 – 
DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANA PANEMA – CBH-
PP. 
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e onze, às dez horas, na sala de reunião do 

DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a 01ª Reunião do Grupo de Educação Ambiental 

do CBH-PP, Biênio 2011/2012 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 

Paranapanema, onde estavam presentes os representantes dos segmentos: Estado 

(Titulares):  CESP (Carmem Lucia Zaine Menezes); UNESP (Renata Ribeiro de Araújo); 

CETESB (Shahine Paccola Gonçalves); FUNDAÇÃO ITESP (Eliane de Jesus Teixeira 

Mazzini). Estado (Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto Selmo e André de Oliveira 

Silva), DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri 

Ginez), CATI PRES. PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki), CBRN (Carla de Souza 

Leão); SABESP (Gilmar José Peixoto) POLICIA AMBIENTAL (Julio César Cacciari de 

Moura). Sociedade Civil (Titular): CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); IPÊ (Maria das 

Graças de Souza); ARARAJUBA (Julieta Felix Duela), Fundação Uniesp (Pedro Sérgio 

Mora Filho). Sociedade Civil (Extraordinários): SENAC (Antonio Tadeu da Costa); ONG 5 

Elementos (Emanuela Alfieri Ginez), Pontal Flora (José Pereira Mangas Catarino). 

Municípios (Titular):  MARTINÓPOLIS (Felipe Goulart Valentin); PRESIDENTE 

PRUDENTE (Thais Fernanda Silva); ALVARES MACHADO (Graciele de Fátima Peratelli); 

SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto). Municípios (Extraordinários) : TEODORO 

SAMPAIO (Mauricio Pires de Pontes). CONVIDADOS: Conforme lista de presença.  

Iniciando a reunião, o Sr. Pedro Sergio Mora Filho, Coordenador do GEA, colocou as Atas 

da reunião especial e da reunião anterior em discussão que, dispensada a leitura, foram 

aprovadas por unanimidade. A seguir, mencionou os motivos da reunião: Avaliação do “XIII 

Encontro de Educadores em Defesa da Água”, Dia Mundial da Água 2011; Apresentação 

do Projeto “Rios Vivos” da FCT / UNESP; discussão sobre atendimento a moção CRH 

003/2010 de 08 de março de 2010, referente à alteração do nome de Grupo para Câmara 

Técnica de Educação Ambiental; discussão sobre a transferência de recursos para o CBH-

MP em vista da realização do IX Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos. Dando continuidade à reunião, o Sr. Pedro comentou sobre os motivos de sua 

ausência no Dia Mundial da Água e em seguida, passou a palavra ao Sr. Murilo Gonçalves 

Cavalheiro (DAEE) que transmitiu informações gerais sobre o evento, apresentou a 

avaliação dos participantes e mostrou o endereço do site com as informações e fotos. A 

Sra. Eliane (ITESP) e a Sra. Julieta (ARARAJUBA) disseram que a trilha em que 

participaram, de modo geral, foi muito boa, havendo troca de conhecimentos. O Sr. Daniel 

(IESPP) relatou que foi muito interessante e proveitoso, com boa integração entre 

participantes e guia. O Sr. Pedro (F. UNIESP) lembrou da possibilidade de alguma 

instituição tomar recurso para o próximo evento. O Sr. Catarino (PONTAL FLORA) 



 
 
 

posicionou-se contrario a idéia de uma Instituição ser tomadora de recursos para realização 

do Dia Mundial da Água, já que descaracterizaria o trabalho do GEA, que foi o realizador de 

todos os 13 (treze) eventos. O Sr. Arraes (CDPEMA) sugeriu a aquisição de recursos pelo 

Grupo de Educação Ambiental. O Sr. Sandro (DAEE) lembrou que o Comitê e o GEA não 

possuem personalidade jurídica, não sendo, portanto, possível a obtenção de recursos e 

que o tomador será parceiro do GEA para a realização (organização) do Dia Mundial da 

Água. Prosseguindo a reunião, o Sr. Pedro (F. UNIESP), leu e colocou em discussão a 

minuta de deliberação  CBH-PP/124/11, que aprova a transferência de R$ 20.000,00 para o 

CBH-MP tendo em vista a realização do IX Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em 

Recursos Hídricos. Os participantes manifestaram decisão unânime a favor da 

transferência. Dando prosseguimento a Pauta, o Sr. Sandro comentou sobre a moção CRH 

003/2010 que recomenda a criação de Câmaras Técnicas de Educação Ambiental nos 

Comitês de Bacias. Comentou sobre a importância da mudança de nome do Grupo de 

Educação Ambiental para Câmara Técnica de Educação Ambiental, sendo que o grupo já 

possui todas as características de Câmara Técnica. Os participantes foram unânimes, no 

sentido de levar o assunto à CT-AI para os inícios dos trabalhos necessários a mudança. O 

Profº. Antonio César Leal (UNESP) comentou a respeito da divulgação do edital do 

Mestrado Profissional em parceria com o CBH-PP que está disponível no site da UNESP. 

Em seguida, apresentou a Sra. Núria Morral Nadal, que ajudou na elaboração do projeto 

Rios Vivos. A Sra. Núria agradeceu a presença de todos, e procedeu à apresentação do 

Projeto “Projecte Rius”, discorreu sobre o âmbito de atuação, objetivos, diversidade de 

grupos participantes, fases do projeto, estrutura e atividades, apoio e parcerias das 

organizações. A Sr. Renata (UNESP) comentou sobre o projeto Rios Vivos que está em 

fase de elaboração dos materiais didáticos, e que a Sra. Núria veio para auxiliar nessa fase 

do projeto. Finda a pauta da reunião e após as considerações finais o Coordenador do GEA 

encerrou a reunião. 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 dois dias do mês de maio de dois mil e onze. Grupo de Educação 

Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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