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ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO BIENIO 2009/2010 DO
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e nove, às nove horas, na sala de reunião do DAEE
de Presidente Prudente, realizou-se a 2ª Reunião 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 (Efetivos): ETEC (Gilson Lorenti). Estado
(Extraordinários): DAEE (Murilo Gonçalves Cavalheiro); SABESP (Gilmar Peixoto) e APTA
(Vander Bruno dos Santos). Sociedade Civil (Efetivos): IPÊ (Mirian Ikeda); CDPEMA (Carlos
Alberto Arraes). Sociedade Civil (Extraordinários): ABRAGE (Luciana Menagatto) e SENAC
(Antonio Tadeu da Costa). Municípios (Efetivos): PRESIDENTE BERNARDES (Guilherme
Magrini Verri); MIRANTE DO PARANAPANEMA (Wesley Aparecido do Nascimento);
MARTINOPOLIS (Felipe Goulart Valentin). Municípios (Extraordinários): NARANDIBA
(Lucimar Generali Lima) estava presente ainda o Sr. Sandro Roberto Selmo Secretario Executivo
Adjunto do CBH-PP, além dos convidados conforme registro próprio. Com a falta justificada do
Sr, Coordenador do GEA (Pedro Sergio Mora Filho), o Sr. Gilson Lorenti, Vice-Coordenador
inicia a reunião solicitando um voluntário para realizar a leitura da ATA da reunião anterior,
prontamente o Sr. Eber José Soragi, representante do Município de Teodoro Sampaio, inicia a
leitura, e logo em seguida o Sr. Vice-Coordenador coloca a ATA em apreciação e votação, com a
aprovação de todos é dada seqüência na reunião. O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretario
Executivo Adjunto solicita a todos, que façam uma breve apresentação, logo após explica a
importância de todas as entidades que compõem o GEA, que ainda não apresentaram ofícios
com a indicação de seus representantes, o façam o mais rápido possível. O Sr. Carlos Alberto
Arraes questiona o motivo da Secretaria Executiva não utilizar os mesmos documentos
apresentados na habilitação das entidades para a composição do Comitê. O Sr. Sandro explica
que existe a necessidade de documentos de indicação para cada Câmara Técnica, bem como
para a plenária e que estes documentos devem ser específicos. O representante do DAEE, Sr.
Murilo Gonçalves Cavalheiro, faz uma apresentação da Avaliação do Evento “Dia Mundial da
Água” salientando o ótimo resultado verificado nas avaliações. Logo em seguida o Sr. ViceCoordenador elogia membros do GEA, equipe do DAEE e da Prefeitura Municipal de Mirante do
Paranapanema que participaram da organização do evento. Seguindo a pauta o Sr. ViceCoordenador solicita ao Sr. Sandro que fale sobre os valores e critérios para apresentação de
projetos ao FEHIDRO 2009, o Sr. Sandro esclarece que o Manual de Procedimentos
Operacionais (MPO) do FEHIDRO, sofreu alterações em outubro de 2008, através da
Deliberação COFEHIDRO/102/2009, que dispõe sobre as linhas temáticas, áreas de atuação,
ações, empreendimentos financiáveis, condicionantes e resultados esperados do Capítulo 2 do
Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento. O Sr. Murilo Cavalheiro esclarece
que no material distribuído no inicio da reunião, constam as páginas do MPO, que tratam de
projetos de Educação Ambiental e que consta ainda a Lei Estadual 12.780 de 30/11/2007, que
institui a política estadual de Educação Ambiental no Estado de São Paulo.
O Sr. Carlos Alberto Arraes fala da importância de unificar esforços para os projetos de
Educação Ambiental e da dificuldade que algumas entidades têm em tomar recursos, por isso a
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importância em unir forças. O Sr. Eber José Soragis comenta a dificuldade que algumas fontes
de financiamento impõem aos tomadores, citando o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA).
O Sr. Gilson Lorenti comenta ainda que o GEA deve elaborar uma minuta de deliberação,
transferindo recursos para o CBH-MP, afim de facilitar a organização do VII Dialogo Interbacias
de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, comenta ainda que o projeto da IESPP deverá
ser este ano, o indicado pelo GEA, conforme decido em reuniões anteriores e que estas estão
devidamente documentadas por atas. O Sr. Secretario Executivo Adjunto Sandro Roberto Selmo
fala sobre as datas definidas nas Deliberação COFEHIDRO/105/2009 de 13/05/2009, para a
indicação dos projetos e comenta sobre o calendário do CBH-PP e as próximas reuniões,
propondo uma reunião do GEA para o próximo dia 29/05/2009. O Sr. Carlos Alberto Arraes
solicita que seja informado ao Sr. Pedro Sergio Mora Filho, representante da UNIESP, sobre o
que foi discutido na reunião e que ele apresente seu projeto na próxima reunião do GEA, o Sr.
Gilson Lorenti compromete-se a entrar em contato com o Sr. Pedro Sergio Mora Filho. Seguindo
a pauta, em outros assuntos, o Sr. Gilson Lorenti informa que este ano, pela primeira vez no VII
Dialogo Interbacias, será ministrado um Curso de Fotografia. O Sr. Gilson Lorenti ViceCoordenador do GEA 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 quinze dias do mês de maio de dois mil e nove. Grupo de Educação
Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema - CBH-PP”.
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