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CBH-PP

ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO BIENIO
2011/2012 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA
– CBH-PP.
Nos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos,
na sala de reunião do DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a 4ª Reunião da Câmara
Técnica 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 conforme a lista de presença em anexo. Iniciando a reunião o Sr. Sandro
Roberto Selmo, Secretario Executivo Adjunto do CBH-PP, colocou a Ata da reunião anterior
em discussão que, após a leitura e correções, foi aprovada por unanimidade. Esclareceu,
posteriormente, que o Coordenador desta Câmara, Sr. Pedro Sergio Mora Filho, não pôde
comparecer por estar em viagem pela UNIESP. Em seguida, relatou o motivo da presente
reunião: definição dos 09 (nove) membros que irão participar, com vagas subsidiadas, do IX
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental. Fazendo uso da palavra, o Sr. Murilo
comentou que segundo a organização do evento quem define os critérios para o
preenchimento de vagas subsidiadas é a Câmara. Com base nesta informação, a CT-EA
decidiu que terão prioridade o segmento Sociedade Civil com apresentação de trabalhos,
caso sobrarem vagas, essas irão para os membros que trabalham com educação
ambiental. Inscreveram trabalhos para apresentação no Diálogo a Sra. Julieta Felix Duela
representante da Ararajuba, o Sr. Pedro Sérgio Mora Filho representante da UNIESP e o
Sr. Daniel Albuquerque Pereira representante da IESPP, ocupando assim 03 (três) vagas.
As outras 06 (seis) vagas restantes foram ocupadas pelas seguintes pessoas: Sra. Maria
das Graças de Souza representante do Instituto IPÊ, Sra. Meire Aparecida da Costa
representante do CDPEMA, Sra. Mara Suely Alfieri Ginez representante da Diretoria de
Ensino de Mirante do Paranapanema, Sr.Ruiz e Sr. Paulo Cesar representes da Policia
Militar Ambiental, Sr. Carlos Roberto Cesário representante da CATI. O Sr. Murilo
comentou que as pessoas que irão com vagas subsidiadas precisam apenas fazer a
inscrição no evento, já que a hospedagem é a Organização que irá providenciar.. Após o
término dos trabalhos o Secretário Executivo Adjunto 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 vinte e dois
dias do mês de agosto de dois mil e onze. Câmara Técnica de Educação Ambiental,
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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