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CBH-PP

ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BIÊNIO 2009/2010 –
DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBHPP.
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dez, às dez horas, na sala de reunião do
DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a 14ª Reunião do Grupo de Educação Ambiental
do CBH-PP, Biênio 2009/2010 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema, onde estavam presentes os representantes dos segmentos: Estado
(Titulares): CESP (Carmem Lucia Zaine Menezes). INSTITUTO FLORESTAL (Andrea
Soares Pires). Estado (Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto Selmo e Murilo
Gonçalves Cavalheiro), UNESP (Antônio César Leal e Renata Ribeiro de Araujo).
Sociedade Civil (Titular): ARARAJUBA (Julieta Felix Duela), IESSP (Pedro Sérgio Mora
Filho). Municípios (Extraordinários): ÁLVARES MACHADO (Graciele de Fátima Peratelli),
SANTO ANASTÁCIO (Olívia Bariani Bagi) TEODORO SAMPAIO (Maurício da Silva Pontes
representando o Sr. Eber José Soragi). CONVIDADOS: Conforme lista de presença.
Iniciando a reunião, o Sr. Pedro Sergio Mora Filho, Coordenador do GEA, colocou a Ata da
reunião anterior em discussão que, após lida, foi aprovada por unanimidade. A seguir,
passou a palavra aos professores da UNESP, César Leal e Renata Ribeiro, para
apresentação do Projeto Rios Vivos, a ser desenvolvido pela UNESP e custeado pelo
FEHIDRO. A Professora Renata explicou com detalhes que o projeto visa o monitoramento
dos rios por voluntários utilizando macroinvertebrados como bioindicadores de qualidade da
água, tendo como a área de abrangência do projeto a nascente do rio Santo Anastácio.
Fazendo uso da palavra, o Professor César apresentou o material a ser produzido,
consistindo em fichas com imagens de macroinvertebrados e uma cartilha visando à
orientação para monitoramento da qualidade da água dos rios, comentou que será
realizado um curso de capacitação para professores e pessoas interessadas em fazer o
monitoramento de rios. Apresentou também, o site que será atualizado com as informações
do monitoramento. Ficou formada uma Comissão Especial para análise e emissão de
parecer sobre o Projeto Rios Vivos, formada pelas seguintes pessoas: Pedro, Julieta,
Carmem, Frederico e Vivian. Dando seguimento à pauta, ficou definido que a palestra para
o Dia Mundial da Água, a ser realizado no Morro do Diabo, será a apresentação do Projeto
Rios Vivos, que também será tema de uma das oficinas. Após as considerações finais o
Coordenador do GEA 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 treze dias do mês de dezembro de dois mil e
dez. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”.
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