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CBH-PP

ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO BIENIO 2009/2010 DO
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos doze dias do mês de março de dois mil e nove, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 1ª Reunião do
Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia Hidrográfica d
Pontal do Paranapanema, onde estavam presentes os representantes dos segmentos: Estado
(Efetivos): ETEC (Gilson Lorenti); CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes); INSTITUTO
FLORESTAL (Andréa Soares Pires) e POLICIA AMBIENTAL (Evandro Sanches Torquato).
Estado (Extraordinários): DAEE (Murilo Gonçalves Cavalheiro); SABESP (Gilmar Peixoto) e
UNESP (Antonio Cesar Leal). Sociedade Civil (Efetivos): IPÊ (Mirian Ikeda); IESPP (Pedro
Sérgio Mora Filho); ASSOCIAÇÃO ECOLOGICA ARARAJUBA (Julieta Felix Duela);
ASSOCIAÇÃO DO COMITÊ PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO
CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto); CDPEMA (Carlos Alberto Arraes). Sociedade
Civil (Extraordinários): ABRAGE (Luciana Menagotto) e SENAC (Antonio Tadeu da Costa).
Municípios (Efetivos): PRESIDENTE BERNARDES (Guilherme Magrini Verri); SANDOVALINA
(Helaise Padovan); MIRANTE DO PARANAPANEMA (Wesley Aparecido do Nascimento).
Municípios (Extraordinários): ÁLVARES MACHADO (Graciele Peratelli); TARABAI (Sergio
Paulino da Silva); PRESIDENTE PRUDENTE (Fandi Buchalla) e TEODORO SAMPAIO (João
Wellington Borges). Além dos convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA,
Carmem Menezes, inicia a reunião explicando a todos que o motivo para a realização da reunião
é a eleição do novo coordenador do GEA e os membros que à representarão no grupo de
trabalho sobre a cobrança pelo uso da água - GT-COB. Em seguida, a palavra é aberta para que
alguém se indique para o cargo de coordenador ou algum presente apresente indicação. O
representante da ETEC, Gilson Lorenti, e o representante da IESPP, Pedro Sérgio Mora Filho, se
candidatam para assumir o cargo de coordenador do GEA. A coordenadora do grupo, Carmem,
solicita que os dois interessados em assumir o cargo façam uma apresentação, expondo seus
objetivos como coordenador do grupo. Após a apresentação dos dois candidatos, a
coordenadora do grupo coloca em votação o sistema de votação, sendo proposto o voto aberto
ou voto secreto. Os membros efetivos presentes realizam a escolha do sistema e 10 (dez)
membros escolhem o voto aberto e 02 (dois) optam pelo voto secreto. Prosseguindo com a
escolha do novo coordenador do grupo, os membros efetivos realizam a votação do novo
coordenador, sendo: 02 (dois) votos para o representante da ETEC, Gilson Lorenti e 10 (dez)
votos para o representante da IESPP, Pedro Sérgio Mora Filho; sendo este eleito por maioria de
voto o novo coordenador do GEA, para o biênio 2009/2010. O representante da CDPEMA,
Carlos Arraes, argumenta em relação à votação e devido o fato de ocorrer apenas duas
manifestações de intenção de assumir a coordenação do grupo, propõe que o segundo colocado
na eleição fique automaticamente definido como vice-coordenador; sendo a proposta aceita por
todos. Em seguida, são definidos os representantes do GEA no GT-COB sendo, além do
coordenador eleito do GEA, Pedro Sérgio Mora Filho, a representante da Ararajuba, Julieta Felix
Duela a representante do ITESP, Eliane de Jesus Teixeira. Após a eleição do coordenador e a
escolha dos membros que representarão o grupo no GT-COB, a coordenadora, Carmem,
agradece a presença de todos e encerra a reunião. Não havendo mais nada a tratar e tudo
transcrito conforme os relatos, desfecho a presente ata e assino no final. Presidente Prudente,
aos doze dias do mês de março de dois mil e nove. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema - CBH-PP”.
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