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CBH-PP

ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP
Aos vinte e um do mês de maio de dois mil e quatro, às 09h30, realizou-se a reunião do Grupo de
Educação Ambiental, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na
sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado (Membros
Efetivos): ITESP (Eliane de Jesus Mazzini); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta
Félix Duela), CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) ; Estado (Membros Extraordinários): DAEE
(Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil (Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA
INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring), SEESP (Dalton Thadeu de Mello), ABES (João Francisco
Heitzmann Neto), AGB (Fernanda da Silva Oshiro). Sociedade Civil (Membros Extraordinários): A.
Municípios (Membros Efetivos): SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan) e PRESIDENTE
VENCESLAU (Léu Cláudio Ulbrich). Convidados: João Mendes Barreto (Comitê da Cidadania e do
Cidadão); Ede Di Tolla (Soroptimista). A coordenadora do GEA inicia a reunião com o assunto em
pauta sobre Dia Mundial da Água, agradecendo a Prefeitura Municipal de Sandovalina, ao grupo
organizador e às demais Prefeituras que cederam transporte. A representante da CESP, Carmem
Lúcia, comenta que o término das oficinas deve ser revisto em um próximo encontro, tendo em vista
que o encerramento da mesma deve ocorrer antes das 16:00 horas para que todos possam participar
e se inteirar das demais oficinas. Também discorre sobre o Projeto de Educação Ambiental a ser
realizado com recursos do Fehidro, Atlas e Cartilhas. Com relação ao Atlas foi colocado que o grupo
menor decidiu alterar a estrutura inicial prevista, contemplando características do Pontal, descrição
dos municípios com destaque ao solo, recursos hídricos e com legendas. A cartilha deve obter uma
produção aproximada 6.000 de exemplares, que poderá ser ampliada para quase 10.000. Este
material deve conter dados sobre a água do Brasil, águas subterrâneas e as disponíveis. A
representante do ITESP, Eliane de Jesus Mazzini, apresenta uma cartilha “Uno e os Representantes
da Natureza”, que explica às crianças, o valor da natureza, além de ser um livro infantil, ele expõe a
realidade. A idéia inicial é mostrar aos professores a necessidade e a importância deste trabalho,
para que assim eles possam passar aos alunos um incentivo maior. Dalton Thadeu de Mello, do
SEESP, usou como exemplo, experiências realizadas com alunos do SENAC, para despertar a
consciência ambiental nos adolescentes e jovens. Ede Di Tolla, Soroptimista, colocou seu ponto de
vista, em relação a cartilha, que os adolescentes e jovens gostariam de ler, deu sugestões para o
trabalho a ser realizado. Carmem Lúcia da CESP questiona o uso da cartilha com alunos da 8ª série,
com faixa etária entre catorze e quinze anos. Ela pede sugestões para a elaboração da cartilha e que
cada tópico teria a sua importância. Carmem ainda esclareceu o grande problema vivenciado com os
mexilhões dourados, este é um problema nacional do Ministério do Meio Ambiente mais a força tarefa
das Secretarias Estaduais envolvidas como: Saúde, Cesp, Sabesp, Meio Ambiente (Cetesb), e
outras. Não há legislação que proíbe a circulação de navios com mexilhões no casco, mas há a
necessidade de se pulverizar o casco das embarcações. A Coordenadora Julieta finaliza a reunião
realizando a leitura da Ata anterior, a qual é aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, eu,
Bryna Cortez de Souza, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 24 de maio de 2004.
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