
Prêmio Ambientalista Regional de 2018 

Região Médio-Tietê 
 
Indicado 1: Pedro Luiz Cavassutti – Indicação de Lençóis Paulista 

1)      Nome do Indicado; PEDRO LUIZ CAVASSUTTI 

2)      Idade; 58 

3)      Profissão; Técnico agropecuário 

4)      Motivo da indicação; Recomposição de matas ciliares, paisagismo, atuação há 20 
anos com produção de mudas e execução de plantios. 

5)      Mini CV; membro atuante do Comdema de Lençóis Paulista; Formado em 
Administração e proprietário da empresa Tecnoflora. 

6)      Biografia. natutral de Lençóis Paulista-SP. 

 

Indicado 2: Milena Guirado Coneglian - Indicação de Lençóis Paulista 

1)      Nome do Indicado; MILENA GUIRADO CONEGLIAN 

2)      Idade; 36 

3)      Profissão; Bióloga 

4)      Motivo da indicação; atuação no meio social para combate de poluição hídrica e 
ações de educação ambiental. 

5)      Mini CV; membro atuante do Comdema de Lençóis Paulista; Formada em Ciências 
Biológicas pela Unesp, Bauru. 

6)      Biografia. Natural de Lençóis Paulista-SP. 

Indicado 3: Diego Piza de Moraes – Indicação de Piratininga 

ESCOLARIDADE:  

 ENSINO MÉDIO COMPLETO, concluído em 2010; 

 GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO pela Universidade do Sagrado Coração (USC 
– BAURU) em 2016; 

 GRADUANDO EM AGRONOMIA pelas Faculdades Integradas de Bauru (FIB). 
 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS:  
 
 



 Março 2016 – Atualmente: Núcleo Fruto Urbano de Piratininga; 

CARGO: Coordenador voluntário; 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Identificação de áreas públicas urbanas propícias para 
arborização. Compra de adubo e mudas adequadas ao bioma, preparação de 
estacas e conscientização da população ao redor da área escolhida. 

 
 Março 2017 – junho de 2017: Jardim Botânico Municipal de Bauru; 

CARGO: Voluntário; 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Marcação de matrizes, coleta e beneficiamento de 
sementes, testes de germinação, produção de mudas nativas, controle de pragas 
e adubação. 

 
 Agosto 2017 – fevereiro 2018: Faculdades Integradas de Bauru; 

CARGO: Monitor de agronomia; 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Preparação de canteiros, controle de matocompetição, 
adubação orgânica, cultivo em área aberta e protegida. Plantio, colheita e venda de 
hortaliças. Apresentação de laboratórios. Auxílio na organização de eventos. 

 
 Julho 2018 – Atualmente: PUMMA Arborização; 

CARGO: Diretor-proprietário; 

PRINCIPAIS ATIVIDADES: Arborização urbana. Implantação, manutenção e 

restauração de jardins. Paisagismo. 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

 ECOLOGIA, concluído em 2008 (Legião Mirim de Piratininga); 

 Participante no projeto de extensão “Formação e assessoria técnica para 
os catadores das cooperativas de reciclagem de Bauru”. 

 Voluntário do abrigo infantil de Piratininga em 2016; 

 Professor Voluntário da Cristolândia Piratininga em 2016; 

 Classificado em 1º lugar dos graduandos em agronomia pelo processo seletivo da 
prefeitura municipal de Bauru (Diário oficial - 17 de maio de 2018). 

REGISTRO DE ALGUMAS AÇÕES AMBIENTAIS 

 



 

Plantio de cerca de 20 mudas (nativas e exóticas) em 2016 na COOPECO Bauru 

(cooperativa de triagem de materiais recicláveis) com discussões referentes a 

importância das árvores em áreas urbanas, modo correto de plantio e espécies 

adequadas, além da relevância do próprio trabalho realizado em si dentro da 

organização a qual acarreta em prolongamento de vida útil dos aterros, nova 

oportunidade de renda, menos exploração ambiental... proporcionando 

conscientização, mais qualidade de vida e bem-estar para pelo menos 20 cooperados 
 

 

2015 e 2016 com o projeto economia solidária pela Universidade do Sagrado coração 

buscou- se atingir a população que realiza a triagem semanal dos resíduos 

domésticos em suas casas com o intuito de melhorar a qualidade do material que 

chega até as cooperativas da cidade de 



Bauru por meio de conscientização da população, além de sanar dúvidas de como é 

feita essa triagem nas cooperativas, oportunidade para novas famílias, o que é rejeito 

e o que deve ser separado, dias de coleta, dentre outros. 
 

 

É realizado anualmente um trabalho de conscientização ambiental para cerca de 400 

crianças da EMEI de Piratininga através de parceria entre a escola e a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente da cidade. Algumas das ações são: Plantio em caixas 

de leite trazidas pelas próprias crianças, acompanhando desde a germinação das 

sementes até o desenvolvimento da planta pronta para o local definitivo, plantio de 

mudas em áreas degradadas, explicação da importância das árvores, modo correto 

do plantio 
 

 

 

 
Atuante em plantios em áreas públicas como praças e canteiros em Piratininga 

responsável por mais de 400 mudas plantadas, conscientizando moradores ao 

redor do local escolhido, realizando parcerias entre os mesmos, voluntários, 

prefeitura e viveiros. 



 

 
 

 

Através de arrecadação de verba de voluntários e conversa prévia com 

moradores, alguns munícipes (os que concordaram) foram contemplados com uma 

muda em sua calçada sem custo algum. 
 
 
 

 

 

 
Distribuição de 300 mudas nativas indicadas para a arborização urbana para a 

população de Piratininga no desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade 

em 2018. (Parceria entre SABESP e COMDEMA. 



 
 

 

Membro do COMDEMA de Piratininga desde janeiro de 2018. 
 

 

 

 
Mais de 50 pessoas afetadas com a ação em uma casa de recuperação de pessoas 

com dependência (Cristolândia Piratininga), em 2016. Foram plantadas cerca de 10 

mudas entre nativas e exóticas frutíferas. Tal atividade proporcionou conscientização 

e complementação na alimentação. 



 

 
 
 
 

 

Em 2017 em parceria com escola particular do município (Positivo), SABESP e 

prefeitura foram plantadas cerca de 20 mudas nativas próximas ao leito do rio com 

explicação referente ao modo correto de plantio e importância da mata ciliar. Envolveu 

cerca de 60 pessoas entre crianças e adolescentes, professores, voluntários e 

parceiros. 

 

 

Outras atividades sem registro são: 

  Plantio em passeio público do abrigo infantil de Piratininga com 2 mudas. A 

ação envolveu cerca de 10 crianças conscientizando-as sobre modo correto 

de plantio e 

importância das árvores. 

 
 2017 como voluntário por 3 meses, envolvido em todo processo de produção 

de mudas nativas no viveiro do Jardim Botânico municipal de Bauru, onde 

posteriormente 

áreas degradadas da região são reflorestadas com as mesmas. 
 

 
 Atualmente professor do curso: Horticultor Orgânico, entre iniciativas do 

PRONATEC e ETEC Bauru. O local sediado é o CPP III de Bauru, onde são 

atendidos 10 reeducandos. 

O curso tem como princípio restrição ao uso de agroquímicos, manejos que 

conservem o solo, alimentação saudável, equilíbrio ecológico, dentre outros 

 
 

Indicado 4: Antonio Henrique Carlessi Terciani – Indicação de Itajobi 

 
 



 


