
 
 
 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 
Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP 

Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@recursoshidricos.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br CBH-PP 

 
ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 

 
Aos vinte e seis do mês de agosto de dois mil e quatro, às 15h00, 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), CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) ; Estado (Membros Extraordinários): DAEE (Sandro 
Roberto Selmo). Sociedade Civil (Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring). Sociedade Civil (Membros Extraordinários): A.  
Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE BERNARDES (Agnes Aparecida de Souza Santos) 
e PRESIDENTE VENCESLAU (Léu Cláudio Ulbrich) .  A coordenadora do GEA inicia a reunião com a 
leitura da pauta. Logo em seguida a secretaria do GEA faz a leitura da Ata a qual é aprovada por 
todos. Na Seqüência aborda o assunto sobre a Semana da Água, da possibilidade de mudança da 
data comemorativa, pois o 2 º Diálogo Interbacias se realizará no mesmo período. A representante da 
CESP, Carmem Lúcia Zaina Menezes, sugere que A Semana Da Água e o 2º Diálogo sejam 
realizados no mesmo período e ainda ressalta a participação dos quatro Comitês. O representante do 
DAEE Sandro Roberto Selmo diz que a data da Semana da Água em Outubro não é a mais favorável, 
pois haverá eleições e a agenda deste ano está bem completa. A professora Julieta faz a leitura da 1ª 
Reunião de Trabalho para o II Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 
logo após todos os participantes da reunião discutem sobre a programação. O representante do 
DAEE discorre sobre as Oficinas que serão realizadas e respectivos temas bem como o cuidado para 
não se cometer inconveniências nas abordagens pelos responsáveis. Carmem Lúcia da CESP 
explica a importância de se obter troca de informações sobre problemas do dia a dia . Sandro Roberto 
Selmo diz que a proposta de  programação  ainda está em andamento e a Professora Julieta fala 
para todos os participantes da reunião darem sugestões para melhorar a proposta. A representante 
da Soroptimista Irene Sartori Nehring intervem dizendo que o tema poderia ser melhor adequado , 
logo Carmem Lúcia fala que o tema não retrata os problemas de nossa região.Os participantes da 
reunião não aprovam o tema (Pobreza e Desenvolvimento Sustentável) e irão levantar sugestões 
para a troca do mesmo, o grupo ainda comenta sobre sustentabilidade. O representante do DAEE 
defende a idéia de não só mulheres estarem na abertura e apresentação do evento. A Coordenadora 
do GEA  fala sobre a apresentação e  limitação  de trabalhos que cada comitê terá pois serão apenas  
10 minutos para expor cada um. Carmem Lúcia representante da CESP expõe a preocupação dos 
participantes do grupo GEA para que tenha participação mais consistente e para tanto, Sandro 
Roberto Selmo propõe envolver todas as Câmaras Técnicas.  A Semana da Água ficou estipulada 
para acontecer no período de  22 a 29 de Outubro. A Reunião do Comitê de 22/10 será no SENAC   
com lançamento da programação da Semana da Água,  tendo como enforque, abordagem sobre o 
Mexilhão. A Coordenadora Julieta finaliza 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, 26 de Agosto de 2004. 
 
 
 
 

Bryna Cortez de Souza 
Secretário do GEA “ad-hoc” 

Julieta Félix Duela 
Coordenadora do GEA 
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