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ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dois, realizou-se a reunião ordinária do Grupo de
Estudos Ambientais, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP,
na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado: UNESP
(Antônio César Leal e Arlete Meneguette); ITESP (Eliane de J. T. Mazzini); POLÍCIA
FLORESTAL (Demétrio Sanches Peres); SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Julieta
Félix Duela); DAEE (Osvaldo Massacazu Sugui) e DIRETORIA DE ENSINO DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil: AGB (Hideo Sudo); CDPEMA (Carlos
Alberto Arraes); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Maria Aparecida Barros Sartori); CIESP/FIESP (Mariza Galdioli Borges).
Municípios: TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo
Ulbrich); PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela Gomes T. Theodoro) e os convidados José
Augusto da Silva (Unesp/AGB) e José Edson Alves de Góes (advogado interessado na questão
ambiental). Dando início a reunião, o Prof. Dr. Antônio César Leal, Coordenador dos projetos da
Unesp aprovados pelo FEHIDRO que são pontos de pauta desta reunião, passa a discutir o
assunto, do qual o primeiro ponto diz respeito ao Projeto de elaboração e reprodução de 500
cópias de um vídeo de Educação Ambiental, colocando várias questões de ordem funcional e
operacional. Os presentes se manifestaram a favor da formação de uma Comissão para
acompanhar a implantação do projeto, cuidando para que o resultado final (vídeo) seja
satisfatório e aprovado em última instância pelo Grupo de Educação Ambiental. A Comissão
ficou composta da seguinte maneira: Maristela (coordenadora das ações da comissão); Hideo;
Julieta e Carlos. O seguinte ponto de pauta, apresentado pelo Prof. Dr. César, trata do Projeto
de Elaboração de um Atlas Artístico para fins pedagógicos, no qual serão publicados os 40
(quarenta) melhores trabalhos dos alunos que participaram do Concurso “Brilho das Águas”,
entre as contribuições dos presentes foi colocado que neste Atlas deverá constar um breve
resgate do que foi o concurso, a atuação do CBHPP na região, além de textos produzidos pelos
alunos que fizeram os desenhos e uma leitura mais científica da percepção que estes possuem
da região. Todos decidiram pela formação de uma comissão responsável pelo andamento e
monitoramento destes trabalhos, que ficou assim composta: Augusto; Arlete; Hideo e Odete. Em
seguida ficou agendada a próxima reunião para o dia 19 de julho as 8:30 horas no DAEE, na
qual cada Comissão, ora formada, deverá apresentar um roteiro de confecção dos produtos
(vídeo e Atlas); os detalhes técnicos de elaboração e o nome de três empresas para licitação
e/ou carta convite, para ambos os projetos. O Prof. Dr César, falou ainda da necessidade de
elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, para vigência em 2003 (questão
dos resíduos na região do Pontal; montagem de cartilhas e formatação de Seminário Regional).
Os presentes decidiram por incluir este ponto na pauta da próxima reunião. Foram distribuídos
convites para o Seminário de Resíduos Sólidos, que ocorrerá no próximo dia 04 na Unoeste.
Sobre o último ponto de pauta “Projeto de Educação Ambiental 2002”, a Maristela colocou que o
projeto regional está aprovado e como o Tomador é a Prefeitura de Presidente Epitácio, hoje o
projeto estará passando pela aprovação da Câmara. Entre outros assuntos, o Eber manifestou
sua preocupação com relação a alteração Código Florestal sobre espelhos d’água, sugeriu que o
GEA deverá fazer uma carta para o legislativo, se manifestando a respeito. Nada mais havendo
a tratar, eu, Eliane de Jesus Teixeira Mazzini, Secretária voluntária, encerro esta ata que, após
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 01 de julho de 2002.
Eliane de Jesus Teixeira Mazzini
Secretária Voluntária

MEMBROS:

Osvaldo Massacazu Sugui
Coordenador do GEA

