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ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2007 DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, às nove horas, no Centro Paula Souza de 

Presidente Prudente, realizou-se a 4ª Reunião de 2007 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, 

onde estavam presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado:  ITESP (Adalberto 

Lanziani). Sociedade Civil:  ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE PRESIDENTE 

PRUDENTE (Irene Sartori nehring representando Sylvia Cardoso) e ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA 

ARARAJUBA (Julieta Félix Duela). Municípios:  TEODORO SAMPAIO (Marilvia Pereira, representando 

Éber José Soragi. Além de outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA, Julieta, 

inicia a reunião solicitando a para que todos os membros se apresentem e em seguida comenta as 

decisões tomadas a partir da troca de emails que aconteceu entre alguns membros do grupo. A 

coordenadora fornece detalhes do contato que manteve com a Prefeitura de Regente Feijó com relação ao 

plantio de mudas e o local do almoço. O secretário executivo adjunto, Sandro, indaga a todos se haverá a 

inscrição prévia no evento e todos decidem que saber o número de inscritos antecipadamente é essencial. 

A coordenadora lembra a todos que a prefeitura exigiu saber o número antecipado de participantes e por 

isso as inscrições via internet são importantes. Em seguida o grupo define as entidades responsáveis 

pelas oficinas, sendo: UNESP/FCT e Organização Internacional Soroptimista de Presidente Prudente 

(Oficina 01), SENAC de Presidente Prudente e Diretoria de Ensino de Santo Anastácio (Oficina 02), Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Oficina 03), UNIESP de Presidente Prudente e Instituto 

Florestal de Teodoro Sampaio (Oficina 04), Instituto de Pesquisas Ecológicas e Diretoria de Ensino de 

Mirante do Paranapanema (Oficina 05), ONG TudoVerde (Oficina 06), Associação Ecológica ARARAJUBA 

de Regente Feijó e Diretoria de Ensino de Presidente Prudente (Oficina 07) e Companhia Energética de 

São Paulo/CESP (Oficina 08). Define-se também que o evento terá aproximadamente 320 participantes 

que obrigatoriamente farão a inscrição pelo site do evento – http://www.comitepp.sp.gov.br/dma/ – entre os 

dias 05 e 16/03/07. Em seguida a coordenadora expõe a todos, detalhes dos tópicos principais da 

programação prévia do evento e todos a aprovam. Fica decido que os material colocado nas pastas deve 

ser entregue na secretaria executiva do CBH-PP até o dia 16/03/07 e na quarta-feira, dia 21/03/07, na EE 

Ivo Liboni, a representante da CESP, Carmem, explicará a todos os coordenadores como funciona o “Jogo 

dos Números”. Em seguida o representante do SENAC, Tadeu, se compromete a providenciar as 

camisetas para organização do evento e as canetas para as pastas. Em seguida a Coordenadora 

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 sete dias 

do mês de fevereiro de dois mil e sete. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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