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CBH-PP

ATA DA 8ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e três, 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 (Odjalma Beltranello representando Adalberto Lanziani); POLÍCIA AMBIENTAL
(Demétrio Sanches Peres representando Flávio Olivetti); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO
(Julieta Félix Duela) e UNESP (Antonio César Leal). Estado (Membros Extraordinários): DAEE
(Sandro Roberto Selmo) e DEPRN (Waleska Reali de Oliveira). Sociedade Civil (Membros
Efetivos): CDPEMA (Sylvia Maria de Souza Fortes Cardoso) e ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA
INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring). Sociedade Civil (Membros Extraordinários):
ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Rita de Cassia Boscoli
Soler Moreti). Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Cláudio Ulbrich) e
TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi). Municípios (Membros Extraordinários): REGENTE
FEIJÓ (Amárilis Ros Golla). Iniciando a reunião, designou-se Carlos Eduardo Secchi Camargo como
Secretário “ad-hoc” do GEA. Iniciando a reunião a coordenadora do GEA, professora Julieta, lê a Ata
da reunião anterior e está é aprovada por unanimidade. O professor César explica rapidamente sobre
o I Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, proposto pelos representantes
do CBH-AP que acontecerá em Avaré/SP. O Diálogo será um evento nacional organizado pelos
comitês que fazem parte do Rio Paranapanema (CBH-ALPA, CBH-MP, CBH-PP e CBH-AP), e aberto
a todos que tiverem interesse em participar. Ele explica que serão abertas 400 inscrições sendo que
200 estarão reservadas para os comitês de bacias envolvidos, sendo 50 vagas para cada comitê, o
professor explica também que a Semana da Água 2003 acontecerá com a união dos quatro comitês,
e que a inscrição nos eventos será feita pela Internet, ele afirma que os dois eventos têm a finalidade
de unir os quatro comitês na questão da água. O Professor César coloca em votação apara o GEA a
antecipação da Semana da Água para os dias 19, 20 e 21 de outubro e também a integração do
quatro comitês. A coordenadora do GEA diz que alguns eventos devem ser feitos mais localmente e
que pode ocorrer problemas na dispensa dos professores para a participação durante os três dias e
que há necessidade de entendimento com as Diretorias de Ensino e Coordenaria de Ensino do
Interior. A representante Rita diz que os Professores Coordenadores podem participar tranqüilamente
do evento, o representante Sandro diz que a Secretaria Executiva está pleiteando recursos para as
despesas dos professores. O Professor César apresenta a programação do I Diálogo e pede aos
presentes que indiquem nomes para palestrar nas mesas durante os dias do evento e alguns nomes
dos membros do GEA para atuar como coordenadores das discussões durante os eixos temáticos.
Os membros do GEA aprovam por unanimidade a participação do Grupo no I Diálogo e o Professor
César estará levando propostas para alteração das datas de realização do evento. O Professor César
indaga aos presentes sobre a realização do I Diálogo juntamente com a abertura da Semana da Água
no dia 21 de outubro. A representante Rita fala que vai juntamente com a representante Carmem em
nome do CBH-PP/GEA, em um evento que ira acontecer em Rio Claro. A coordenadora do GEA diz
que é necessário definir os prêmios pra os alunos do II Concurso Brilho das Águas e procurar
patrocinadores para o mesmo. O professor César, após contato telefônico com a representante
Suraya Modaelli do CBH-AP, diz que a data para a realização do I Diálogo está fechada para os dias
19, 20 e 21/10 e a abertura da Semana da Água para o dia 21/10, sendo que a Semana irá ocorrer
ate o dia 26. Encerrando a reunião fica acertado o Grupo concorda com as datas de realização do
Diálogo e da Semana, e com a participação do GEA nos eventos. Nada mais havendo a tratar, eu,
Carlos Eduardo Secchi Camargo, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada,
será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 22 de julho de 2003.
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