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ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e quatro, às 09h00, 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 Teixeira Mazzini); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 
(Julieta Félix Duela), CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes); UNESP (Antonio César Leal). Estado 
(Membros Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil (Membros Efetivos): 
AGB (José Augusto da Silva); Associação Ecológica Regional de Presidente Prudente (Rita de Cássia 
Boscoli Soler Moreti);  Municípios (Membros Efetivos): TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi). 
Municípios (Membros Extraordinários): SANTO ANASTÁCIO (Edson Higa Tunes); Convidados: 
Comitê da Cidadania de Tarabai (João Barreto), IPÊ (Mirian M. Ikeda), AGB (Tulio Barbosa), CESP 
(Marlene Pereira Pinto Ferreira)  A Coordenadora do GEA inicia a reunião com a leitura da Pauta que 
aborda os seguintes assuntos: Leitura da Ata da reunião anterior; A Semana da Água; II Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos; outros assuntos. Após cumprimentar os 
presentes, a professora Julieta passou a palavra para Sandro Roberto Selmo que discorreu 
rapidamente sobre o Plano Estadual em Recursos Hídricos ocorrido em Marília no dia 21/09/2004. A 
professora Julieta colocou sobre a definição das atividades da Semana da Água .O representante do 
DAEE comentou sobre a inviabilidade da reunião no dia 22/10 por motivo de não haver um assunto 
para deliberação. A representante da CESP Carmem Lúcia  Zaine Menezes intervém dizendo que a 
abertura do evento deve se realizar no dia 22/10. Os  participantes do grupo discutem sobre as 
inscrições que serão feitas para as escolas como o uso de fichas para o preenchimento. O grupo 
decide mandar através da Diretoria de Ensino o ofício constando a data de inscrição e retorno para 
que as escolas  possam fazer  suas inscrições. O representante da AGB, José Augusto da Silva 
explica sua ausência nas reuniões  e diz como é imprescindível indagar a importância do GEA. Ainda 
elogia a força e os ideais do grupo e ressalta que o enfraquecimento do GEA interfere diretamente no 
comitê. Fica resolvida a data da reunião no dia 22/10 às 15:00, os participantes da reunião ainda 
comentam sobre os convidados que irão participar do evento e como serão feitos os trabalhos. A 
apresentação  no evento fica estipulada da seguinte forma: abertura; composição das mesas com 
autoridades; apresentação de vídeo César; apresentação Carmem; apresentação das professoras, 
diretoria de ensino. II Diálogo: A professora Julieta lê a programação     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


