CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 3ª REUNIÃO DE 1998 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - GEA
Aos quinze dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e oito, às quatorze horas, no
Departamento de Águas e Energia Elétrica de Presidente Prudente, reuniram-se os membros do
Grupo de Educação Ambiental - GEA, representado por: POLÍCIA FLORESTAL (1º Sargento João
Aparecido Garofalo); SABESP (Gilmar José Peixoto); UNESP-PP (Antonio César Leal);
ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Marcia Regina Gonçalves representando a Profª.
Julieta Félix Duela); PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio José
Saraiva Marques); SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Rita de Cássia B.S. Morete); ESCOLA LIVRE DO MEIO AMBIENTE - ELMA (Erika
Lopes Henares); DAEE-PP (Osvaldo Massacazu Sugui); DAEE-MARÍLIA (Suraya Damas Oliveira
Modaelli); CBH-AP/MP (Milton Laperuta); OAB-PP (Laurinda Evaristo Molitor); e convidadas Maria
Cristina Campos - Assessora de Imprensa do CBH-PP; Eliana M.A. Guimarães. Foi nomeada
relatora do dia, Rita de Cássia B.S. Morete. O coordenador Prof. César iniciou a reunião
justificando a ausência dos membros: Profª. Odete Calone Yamashiro (Delegacia de Ensino) e
Djalma Wefort, por estarem viajando e Carmem Lúcia Zaine Menezes (CESP), por estar
ministrando curso. Apresenta os membros do CBH-AP/MP, Suraya e Milton, informa que o curso
de pós graduação “Analise e Planejamento de Bacias Hidrográficas”, já está aprovado pela pós
graduação da UNESP, faltando a aprovação do CBH-PP, devendo ser solicitado a aprovação na
próxima Assembléia do CBH-PP, no dia 18 de maio de 1998. O Eng.º Osvaldo apresenta o modelo
de Painel do CBH-PP para expor no Shopping Center Americanas dentro do evento “Ambiente
Prudente 98”, Cristina apresenta projeto de divulgação do CBH-PP, onde contém várias propostas
para a confecção de jornal, revista, etc..., iniciando com um concurso de um logotipo/slogan do
CBH-PP, e de um nome para o jornal. O GEA esclarece que não conhecia o projeto que foi
entregue a Secretaria Executiva a mais de seis meses. Cristina pede a colaboração do GEA na
montagem e avaliação do material. Dra. Laurinda questionou Cristina sobre a forma de obter
recursos financeiros para o pagamento do serviço de assessoria do projeto de divulgação. Suraya
dirigindo-se a Dra. Laurinda, reconhece o grande valor de colaboração da advogada junto ao CBHPP e questiona o motivo da Dra. Laurinda criticar a Secretaria Executiva do CBH-PP nos eventos
em que participa fora da região, atitudes estas que demonstra intenção de desagregação. Dra.
Laurinda solicita a ata e diz que sempre divulgou o CBH-PP, esclarecendo que não recebe nenhum
recurso para deixar seu escritório e participar das reuniões e assembléias, ao contrário de alguns
membros que trabalha em órgãos públicos e que não perdem nada participando. Considera a
crítica de Suraya um desrespeito a tudo que ela vem realizando e comunica que não mais
participará das reuniões do GEA. O coordenador apresenta em seguida a Coletânea de Textos
sobre Educação Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos, esclarece que a fita de vídeo sobre a
região do CBH-PP está a cargo da Carmem e Djalma. Apresenta o resultado da Pesquisa de
Educação Ambiental e sugere que a partir da pesquisa retorna a discussão da realização do
Seminário ou da “Semana da Água”. Passa a palavra para a Suraya que relata como está sendo
desenvolvido o trabalho de Educação Ambiental no CBH-AP, através de cursos de “Agentes
Multiplicadores Ambientais”, que está obtendo sucesso nos resultados e objetivos que é
sensibilizar
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e aumentar o número de agentes ambientais. Informa que o curso obteve recursos

pelo

FEHIDRO, sendo que as entidades não tiveram nenhuma despesa. Sugere como tomador a
UNESP-PP, e como contrapartida o trabalho dos membros e técnicos. Que o GEA proponha na
próxima Assembléia do CBH-PP a realização deste curso. Em seguida fala da experiência do
CBH-AP com a instalação do Núcleo Regional de Educação Ambiental e considera importante o
CBH-PP instalar um Núcleo Regional de Educação Ambiental no Pontal do Paranapanema. Nada
mais havendo a tratar, o coordenador encerra a reunião, agradecendo a presença de todos e
solicitando aos membros um projeto de Educação Ambiental para ser viabilizado pelo CBH-PP. Eu,
Rita de Cássia B.S. Morete, transcrevo esta ata que após lida, aprovada por todos, deverá ser
assinada. Presidente Prudente, 15 de maio de 1.998.
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