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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO  BIENIO 2009/2010 DO 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPAN EMA – CBH-PP. 

Aos vinte e nove 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 3ª 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):  SEC. DA EDUCAÇÃO DIRETORIA DE ENSINO DE PRES. PTE 

(Vivian R. Sales e Frederico G.S.S. Moreira); CESP (Carmem Lucia Zaine Menezes); 

INSTITUTO FLORESTAL (Andréa Soares Pires); POLICIA MILITAR AMBIENTAL 

(Evandro Sanches Torquato). Estado (Extraordinários): DAEE (Murilo Gonçalves 

Cavalheiro); APTA (Vander Bruno dos Santos); SEC. DA EDUCAÇÃO DIRETORIA DE 

ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (Lucila Siqueira Ribeiro Maioli e Mara 

Suely Alfieri Ginez); ITESP (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini). Sociedade Civil 

(Efetivos):  IPÊ (Maria das Graças de Souza e Mirian Ikeda); IESPP (Pedro Serio Mora 

Filho); ARARAJUBA (Julieta Felix Duela); ASS. DO COMITÊ PELA ÉTICA NA POLÍTICA 

E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto); 

CDPEMA (Carlos Alberto Arraes).  Sociedade Civil (Extraordinários):  UNOESTE (Leila 

Maria Couto Esturaro). Municípios (Efetivos):  PRESIDENTE BERNARDES (Guilherme 

Magrini Verri); SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); MIRANTE DO 

PARANAPANEMA (Wesley Aparecido do Nascimento); MARTINOPOLIS (Felipe Goulart 

Valentin). Municípios (Extraordinários) : CAIUA (Luiz Fernando Leandro); ALVARES 

MACHADO (Graciele de Fátima Peratelli); TARABAI (Sergio Paulino Silva); 

PRESIDENTE EPITÁCIO (Thiago da Cunha Bastos); TEODORO SAMPAIO (Eber José 

Soragi); estava presente ainda o Sr. Sandro Roberto Selmo Secretario Executivo Adjunto 

do CBH-PP, além dos convidados conforme registro próprio.  O Coordenador do GEA 

Pedro Sergio Mora Filho inicia a reunião esclarecendo sobre sua ausência na reunião 

anterior, explicando que participou de um evento do ROTARY, onde expôs os projetos 

desenvolvidos no córrego do Cedro pela UNIESP. A Sra. Julieta Felix Duela, solicita que 

conste em ata, que todas as ausências da reunião anterior devam ser justificadas por 

conta de atraso dos Correios na entrega dos convites. O Coordenador faz a leitura da 
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ATA e a coloca em apreciação e votação, com a aprovação de todos é dada seqüência 

na reunião. O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretario Executivo Adjunto do CBH-PP, fala 

sobre a carta enviada pelo Sr. João Francisco Heitzmann Neto, que solicita seu 

desligamento do GEA e solicita que alguém faça a leitura, prontamente a Sra. Julieta 

Felix Duela inicia a leitura, logo em seguida o Sr. Sandro fala da importância do Sr. João 

Francisco no GEA e de todas as suas contribuições, complementado pela Sra. Julieta 

Felix Duela, que comenta das valiosas contribuições prestadas ao GEA. O Coordenador 

Sr. Pedro Sergio Mora Filho propõem que seja enviada ao Sr. João Francisco Heitzmann 

Neto, uma carta de agradecimentos e que em uma próxima publicação do GEA, conste 

uma dedicatória ao mesmo. O Sr. Carlos Alberto Arraes propõe ainda que tais 

agradecimentos sejam submetidos à imprensa local para divulgação ou em algum 

evento próximo do Comitê. O Sr. Coordenador fala sobre a minuta da Deliberação CBH-

PP/103/2009, a ser apreciada na próxima Reunião do CBH-PP em 19 de junho de 2009, 

que trata da transferência de Recursos (R$ 15.000,00) do CBH-PP para o CBH-MP, 

visando à realização do VII Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos; em seguida a representante do ITESP, Sra. Eliane de Jesus Teixeira Mazzini 

inicia a leitura da minuta de deliberação. O Sr. Sandro Roberto Selmo esclarece que 

participou de reunião na cidade de São Paulo sobre o VII Dialogo e que estavam 

presentes representantes de varias Diretorias de Ensino, Sandro esclarece que foi 

solicitado ao GEA um texto e algumas fotos para serem publicadas na revista do evento. 

A representante do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) Maria das Graças de Souza 

informa que a organização do evento entrou em contato com os responsáveis pelas 

oficinas do ano passado; e que já se comprometeu a ministrar uma oficina neste ano 

novamente. A Sra. Carmem Lucia Zaine Menezes representante da CESP, informa que o 

evento acontecerá do dia 01 a 04 de setembro de 2009. O coordenador do GEA, Sr. 

Pedro Sergio Mora Filho assume o compromisso de entrar em contato com a 

organização e colher informações sobre as vagas que serão disponibilizadas ao CBH-

PP. A representante da CESP, Carmem esclarece que os trabalhos apresentados 

poderão ser na forma de painéis e apresentação oral, e que devem estar alinhados com 

o tema da ONU para o Dia Mundial da Água que este ano é: “Águas Compartilhadas, 
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Oportunidades Compartilhadas”, e que apresentem objetivos e resultados. Carmem 

esclarece ainda que no ano passado o subsídio para o evento foi destinado a Sociedade 

Civil. Carmem solicita a Secretaria Executiva que envie informações a todos os membros 

sobre o evento e o Sr. Sandro comenta que assim que receber o material sobre o evento 

enviará, a todos os membros. Seguindo a Pauta o Coordenador pergunta ao 

representante da Policia Militar Ambiental como anda o projeto indicado no ano passado, 

o soldado Evandro Sanches Torquato da informes sobre o projeto da Policia Ambiental e 

sobre a estrutura que foi financiada pelo FEHIDRO, Evandro diz ainda que a Policia 

Ambiental esta a disposição de toda a comunidade para eventos e palestras. A Sra. 

Julieta Felix Duela elogia o trabalho que Policia Ambiental desenvolve nas escolas. O Sr. 

Sandro Roberto Selmo pergunta ao Soldado Evandro se a parceria com o CBH-PP 

ajudou de alguma forma o trabalho de Educação Ambiental da Policia, Evandro 

responde que sim, e que hoje eles tem uma melhor estrutura para atender a comunidade 

e que a ordem do Capitão é nunca dizer “não” para um evento e por isso a importância 

das parcerias. A representante do Instituto Florestal Andréa Soares Pires coloca a 

disposição da Policia Ambiental a estrutura do Parque Estadual Morro do Diabo para 

atividades mais elaboradas. O Sr. Pedro Sergio Mora Filho fala do projeto da UNIESP 

que será indicado este ano pelo GEA, esclarece que já existe uma equipe elaborando o 

material e que já esta buscando parcerias com as Diretorias de Ensino e que na próxima 

reunião apresentará o projeto com mais detalhes. O Sr. Pedro comenta ainda sobre a 

importância do GEA iniciar os trabalhos para divulgação e esclarecimentos sobre a 

cobrança pelo uso da água e de transparecer essa idéia como um instrumento de gestão 

e não como mais uma taxa. O Sr. Coordenador esclarece ainda que seria interessante 

que mais um projeto de Educação Ambiental fosse apresentado este ano, porém este 

ficaria na lista de espera, e que isso não significa que será o indicado para o próximo 

ano. Na seqüência da Pauta em “Outros Assuntos” o Sr. coordenador pede a Secretaria 

Executiva que faça um Oficio endereçado a UNIESP solicitando um estagiário para 

trabalhar na atualização do site do CBH-PP e em seguida fala sobre a homenagem feita 

pela Organização Soroptimista a Sra. Carmem Lucia Zaine Menezez. Carmem diz estar 

feliz, mas que divide o prêmio com o GEA, onde atua há quase 12 anos. A representante 
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do Instituto Florestal Andréa Soares Pires distribui um Folder informativo sobre uma 

trilha, projeto financiado pelo FEHIDRO e que será lançado junto com o programa do 

Governo do Estado “Criança Ecológica”. O Sr. Pedro Sergio Mora Filho fala sobre a 

Semana do Meio Ambiente e sobre um evento que será realizado em parceria com a 

SABESP, onde serão plantadas mudas num ato simbólico de compensação aos 

impactos causados pelos copos e saquinhos de água que a SABESP fornece às 

diversas instituições durante todo o ano e que o GEA poderia estar presente com algum 

tipo de material de divulgação. O Sr. Luiz Fernando Leandro representante da PM de 

Caiuá sugere que o GEA esteja presente nas diversas festas e exposições 

agropecuárias da região, a fim de divulgar seus trabalhos. A representante do IPÊ Maria 

das Graças de Souza convida a todos para participarem dos eventos realizados na 

cidade de Teodoro Sampaio durante a Semana do Meio Ambiente. O Sr. Pedro Sergio 

Mora Filho Coordenador 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 vinte e nove 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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