CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - GEA DO COMITÊ
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA

Aos vinte e três de maio de hum mil novecentos e noventa e sete, no pátio do DAEE Departamento de Água e Energia Elétrica de Presidente Prudente, à Rua Desbravador
Ceará nº 438, reuniram-se os membros do Grupo de Educação Ambiental - GEA do
CBH-PP, representados por Gilmar José Peixoto, da SABESP; Tenente PM Luiz de
Carvalho, da Polícia Florestal; Antônio César Leal, da UNESP; Creusa Maria de Jesus
Gomes, da Secretaria da Educação; Djalma Wefort Oliveira, da APOENA; Julieta Félix
Duela, da Associação Ecológica Ararajuba e Delegada de Ensino de Regente Feijó; João
Francisco Heitzmann Neto, da ABES; Laurinda Evaristo Molitor, da OAB, representando
também a ABPOLAR; Jorge Takeshi Kolemecawa, da Secretaria da Saúde; Clóvis
Antônio de Alencar, do Lions Clube de Presidente Venceslau; Osvaldo Massacazu Sugui,
do DAEE; Odete Calone Yamashiro, da Delegacia de Ensino de Presidente Prudente;
além de Antônio José Saraiva Marques, Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio;
Márcio Antônio Teixeira, da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e Hideo Sudo,
da UNESP de Presidente Prudente. A reunião foi presidida pelo Prof. Antônio César Leal
que após a abertura, passou à pauta do dia: 1- Discussão das propostas para alteração
do documento com Objetivos, Funções, Metas e Recursos do GEA/CBH-PP; 2- Relato
das ações de Educação Ambiental que já estão sendo desenvolvidas pelos participantes
e/ou suas instituições, ou que estejam planejadas para execução no decorrer deste ano;
3- Montagem de Cronograma de ações do GEA/CBH-PP para 1997 e definição das
estratégias para viabilizá-lo (incluindo calendário de reuniões); 4- Discussão da
concepção geral dos projetos: “Produção de material de divulgação do CBH-PP” e
“Levantamento e cadastro das ações e agentes de Educação Ambiental no âmbito da
URGHI-22”; 5- Outras proposições dos membros. O Prof. Antônio César Leal iniciou
destacando a necessidade de descrever a parte referente aos recursos financeiros e
materiais necessários. Os recursos humanos, são todos que participam do grupo e os
voluntários. É necessário buscar através de projetos e patrocínios recursos para os
projetos de Educação Ambiental. Dos recursos liberados para o Pontal, R$946.036,00
(novecentos e quarenta e seis mil e trinta e seis reais), 90% (noventa por cento)
destinam-se às obras, faltando definir-se os 10% (dez por cento) restante, serão
destinados aos Projetos de Educação Ambiental. Foi sugerindo que os projetos serão
apresentados às Câmaras Técnicas e se aprovados, 5% (cinco por cento) serão
destinados ao custeio, o que eqüivale à R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) por ano.
Quanto à formas de destinação dos recursos, foi sugerido a realização de reuniões
conjuntas com as demais câmaras. O GEA já tem propostas de operacionalização.
Prosseguindo, cinco representantes de entidades fizeram relatos de ações desenvolvidas
na área de Educação Ambiental: Márcio Teixeira representante da Prefeitura Municipal
de Presidente Prudente discorreu sobre a recente criação da Secretaria do Meio
Ambiente com um departamento de Educação Ambiental e que o Doutor Hugo Luciano
Wachek será o Secretário Municipal do meio Ambiente de Presidente Prudente que se
inicia com a ELMA Escola Livre de Meio Ambiente, que funcionará na Cidade da Criança,
com atenção especial voltada à Educação Ambiental do município e região; o Sargento
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Dilio, da Polícia Florestal fez relato das Ações que a Polícia Florestal e de mananciais
vem desenvolvendo na região, na Semana do Meio Ambiente - Concurso de Frases
sobre a recomposição da Mata Ciliar no dia da árvore com realização de exposições
culturais no shopping e outros locais, palestras ministradas abrangendo
aproximadamente 11.000 alunos da 10ª região, envolvendo 125 escolas além da
coordenação de passeios ecológicos em parceria com a CESP; Gilmar José Peixoto,
representante da SABESP, relatou as atividades desenvolvidas, com aproximadamente
1.500 estudantes das escolas de 1º e 2º grau, especialmente com alunos da 5ª série do
Ensino Fundamental, cujo tema faz parte do currículo. Nas visitas chama-se atenção dos
estudantes sobre a importância dos mananciais para o sistema e a necessidade de
estarmos sempre preocupados com essa preservação, visando uma melhor qualidade de
vida para as gerações futuras. Além das explanações são ofertados aos alunos,
materiais explicativos na forma de panfletos e apostilas. Complementando essas
atividades, são realizadas palestras e cursos para o Ensino Médio e para o 3º grau, bem
como em Clubes de Serviços e outras instituições; João Francisco H. Neto da ABES
relatou que essa entidade desenvolve palestras sobre tratamento de água, fluoretação,
coleta seletiva do lixo realizadas geralmente em clubes de serviços, Prefeituras, Câmaras
Municipais e Faculdades. A campanha de fluoretação é realizada anualmente nas
quintas séries em parceria com a UNOESTE de Presidente Prudente. É feito também um
acompanhamento técnico em visitas às ETAES e ETES da região na Unidade de
Negócios da SABESP do Baixo Paranapanema; Djalma Wefort, da APOENA, tem larga
experiência na coordenação e realização de dois eventos fortes. Semana do Meio
Ambiente e Semana da Primavera, além da realização de palestras nas escolas, projeto
de plantio de sementes que tem dado pequenos resultados. Esclarecem que os meios de
Comunicação tem uma força muito grande na divulgação dos projetos e no processo de
Educação Ambiental. A Associação Ecológica Ararajuba e Delegacia de Ensino de
Regente Feijó, desenvolveram vários projetos na área de Educação Ambiental, com
envolvimento das Escolas Estaduais e Particulares, principalmente em relação à coleta
de resíduos sólidos, em pareceria com a Prefeitura Municipal de Taciba. Há também
projeto para recuperação da mata ciliar; quanto à produção de material de divulgação e
cadastro das ações e agentes de Educação Ambiental do GEA, haverá uma reunião
específica. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Julieta Félix Duela,
secretária Ad hoc lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será por todos
assinada.

Presidente Prudente, data supra.
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