
 
 
 
 
 

CBH-PP 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 
Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP 

Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@serhs.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br 

ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2005 DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
No primeiro dia do mês de março de dois mil e cinco, às nove horas, no DAEE de Presidente Prudente, 
realizou-se a 2ª Reunião de 2005 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes 
os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos): ITESP (Adalberto Lanziani e 
Mellina Koshiama); CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (Helena Sabina Vasiulis Isiliane); DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE MIRANTE DO 
PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri Ginez) e SABESP (Sandra Regina Brigato Tamaoki). Sociedade 
Civil (Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTMISTA (Sylvia Maria S. Fortes 
Cardoso) e ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela). Municípios (Membros 
Efetivos): SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); 
TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi) e PRESIDENTE PRUDENTE (Antonio César Silveira). Além de 
outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA solicita a representante da 
Organização Internacional Soroptimista para que leia a Ata da reunião anterior para apreciação, após as 
correções, que se resumiu a acrescentar “Presidente Prudente” ao citar o Centro Paula Souza, a Ata é 
aprovada por todos. Antes do início da reunião, o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro 
Roberto Selmo, faz algumas ressalvas sobre o cadastro do CBH-PP. Iniciasse as discussões sobre a 
pauta, a programação e a organização do Dia Mundial da Água 2005. O Secretário Executivo Adjunto 
solicita  as Diretorias de Ensino para que se organizem no caso da ausência da Srª. Marlene Gardel sobre 
a apresentação do programa da Secretaria da Educação: Água Hoje e Sempre e Consumo Sustentável. A 
coordenadora do GEA sugere o nome do Engenheiro Emerson Burneiko do DAEE como mestre de 
cerimônias para o evento e todos concordam. A coordenadora agenda as reuniões com os coordenadores 
das trilhas para acontecer no Morro do Diabo e com os coordenadores das oficinas para acontecer no 
DAEE. Fica definido que a Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema coordenará a chegada dos 
participantes no dia do evento e será responsável pelo preenchimento das listas de presença e pela 
entrega dos crachás. O ITESP, o SENAC e a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente se 
comprometem em divulgar o evento por meio de suas fontes e fica acordado de ficar uma pequena 
comissão para escrever o release sobre o evento para a imprensa. Haverá a produção de camisetas para 
a organização de evento e, como não haverá patrocinador, cada membro terá que custear sua camiseta. 
Fica acertado que a Secretaria Executiva providenciará a água em copos pela SABESP. A Prefeitura de 
Teodoro Sampaio providenciará a infra-estrutura básica do evento como o almoço, o café da manhã e a 
ambulância. O transporte será articulado entre as prefeituras, por intermédio da Secretaria Executiva, que 
farão uma programação para levar os professores. O representante do SENAC, Antonio Tadeu da Costa, 
se compromete em fazer os certificados do evento mediante o preenchimento de uma ficha específica da 
entidade para este fim, que será distribuída no ato do credenciamento do participante.  Haverá também o 
Ônibus Escola da CESP que será uma opção para quem não quiser ou não puder participar das trilhas. O 
conteúdo das pastas ficará a cargo de várias entidades que enviarão folder’s e materiais a Secretaria 
Executiva para que as mesmas sejam montadas. O representante do SENAC, Tadeu, diz que a entidade 
se compromete em fornecer 100 (cem) camisetas para organização do evento e com isso ele solicita as 
especificações da camiseta e do certificado devido a esse patrocínio, com isso o SENAC entra no apoio do 
evento juntamente com a Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio e o Instituto Florestal. Não havendo 
mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no final. 
Presidente Prudente, no primeiro dia do mês de março de dois mil e cinco. Grupo de Educação Ambiental, 
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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