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CBH-PP

ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP
Aos seis dias do mês de julho 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 (Adalberto Lanziani); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix
Duela) ; UNESP (Antônio César Leal) Estado (Membros Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto
Selmo ): Municípios (Membros Efetivos): TEODORO SAMPAIO ( Eber José Soragi ) PIQUEROBI
(Cláudia Ribeiro Cano). Inicia-se a reunião com informes da Secretaria Executiva, justificando a
ausência do Sr. João Francisco representante da ABES, Gilmar José Peixoto representante SABESP,
Leo Cláudio Ulbrich representante de PRESIDENTE VESCELAU e Carmem Lucia Zaine Menezes,
representante da CESP. O representante do DAEE Sandro Roberto Selmo fala sobre a reunião da
comissão organizadora em 07/07/2004, quarta feira para questionar sobre o II Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental a ser realizado novamente no município de Avaré. Em seguida a Professora
Julieta lê a Ata, a qual é aprovada por todos os presentes à reunião.Na seqüência, comentou-se
sobre a criação de uma comissão organizadora com disponibilidade para participar dos preparativos
do evento. A professora Julieta comenta sobre o Prêmio Petrobrás – As Águas Vão Rolar. Sandro,
representante do DAEE, sugere convocar uma Reunião Especial para mudança da data Semana da
Água, pois o 2º Diálogo Interbacias será realizado na mesma semana por nós programada e assim
não há uma estrutura para se participar de dois eventos ao mesmo tempo. A coordenadora do GEA
fala da representatividade das Câmaras Técnicas e das dificuldades, ressaltando que é preciso se
pensar na escolha dos representantes. Dando continuidade à reunião, o Sr. Sandro do DAEE, diz
que os membros devem dar sugestões sobre os eventos, atividades e sugeriu que sejam
concentradas para o próximo ano, no mês de março a semana da água. Outro tema em pauta
discutido são os Projetos Ambientais e o representante Sandro Roberto Selmo, fala na possibilidade
de se obter entre 10.000 a 15.000 mil exemplares das Cartilhas e 1.000 Atlas, que estarão sendo
analisado, revisados e aprovados pela Prefeitura Municipal de Regente Feijó. O representante da
UNESP, Prof. Antônio César Leal comenta sobre a Editora Santa Inês de Santa Cruz do Rio Pardo,
sobre a reprodução do CD do Pontal; Fita de Vídeo; Livro sobre resíduos; CD Rum sobre resíduos e
Embalagem Kits. O Sr. Sandro ainda solicitou a ajuda do representante da UNESP para alteração do
contrato inicialmente proposto. Não obtendo mais questões, a coordenadora do GEA encerra a
reunião. 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, 07 de julho
2004.
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