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ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2008 DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e oito, às quatorze horas, na Diretoria de
Ensino de Presidente Prudente, realizou-se a 1ª Reunião de 2008 do Grupo de Educação
Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos
seguintes segmentos: Estado: ITESP (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); DIRETORIA
REGIONAL DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro); SABESP
(Sandra Regina Brigato Tamaoki, representando Gilmar José Peixoto) e CESP (Carmem Lúcia
Zaine Menezes). Sociedade Civil: ARARAJUBA (Julieta Felix Duela); IPÊ (Mirian Ikeda,
representando Maria das Graças de Souza) e TUDOVERDE (Pablo Andrés Melo Fajardo).
Municípios: ÁLVARES MACHADO (Newton Tachibana) e PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina
Martins Domingo de Oliveira). Registrou-se também a presença dos REPRESENTANTES
EXTRAORDINÁRIOS dos seguintes segmentos: Estado: UNESP (Paulo César de Almeida
Raboni); DAEE (Carlos Eduardo Secchi Camargo); APTA (Vander Bruno dos Santos); POLÍCIA
AMBIENTAL (Evandro Sanches Torquato); DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE MIRANTE
DO PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri Ginez). Sociedade Civil: SINDICATO DOS
ENGENHEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO (João Francisco Heitzmann Neto); CDPEMA
(Carlos Alberto Arraes do Carmo); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Sylvia
Cardoso, representando Ruth Kunzli); INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Pedro Sergio Mora Filho) e ASSOCIAÇÃO DO COMITÊ PELA ÉTICA NA
POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (João Mendes Barreto). Municípios:
MARTINÓPOLIS (Silvia Regina Oliveira Silva); PRESIDENTE VENCESLAU (Valdirene Ferreira
Penteado) e TEODORO SAMPAIO (João Wellington Borges). Além de outros convidados
conforme registro próprio. A Coordenadora do Grupo, Carmem Menezes, solicita que a
convidada Rita Morete, leia a ata da reunião anterior, após a leitura, a ata é aprovada por
unanimidade. A coordenadora Carmem informa a todos que o projeto de educação ambiental de
2007 do GEA, que teve como tomador a Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, foi
cancelado devido a falta de adequação do projeto solicitada pelo Agente Técnico. O
representante do IESPP, Pedro, diz que o projeto de educação ambiental da APTA, discutido na
reunião anterior, está encaminhado e poderia ser indicado aos recursos do FEHIDRO 2008 e até
ser analisado pela CT-PAS. A coordenadora lê para todos o Parágrafo Segundo do Artigo 4º da
Deliberação CBH-PP/087/07, de 07/12/2007 que diz que os projetos de Educação Ambiental
indicados pelo GEA deverão ser submetidos à análise da CT-AI, bem como, pontuados e
hierarquizados pela CT-PAS. A coordenadora Carmem indaga a todos sobre seus projetos, a
representante da Organização Soroptmista, Sylvia, tece comentários sobre o projeto de sua
entidade que trata de cursos de capacitação. O representante do IESPP lembra de seu projeto
do ano passado afirmando que ele está pronto. O representante da Polícia Ambiental, Evandro,
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comenta sobre a segunda fase do projeto FEHIDRO de Educação Ambiental que já está sendo
desenvolvido pelo órgão, afirmando que a próxima fase seria a compra do veículo. A
coordenadora Carmem esclarece que a educação ambiental terá aproximadamente R$75.000,00
para destinar aos projetos de 2008. A coordenadora lembra também que em 2007 foram
destinados R$15.000,00 para a realização do Diálogo Interbacias, e, caso esta destinação
aconteça novamente em 2008 os recursos para serem investidos em projetos seriam de
aproximadamente R$60.000,00. O grupo forma uma comissão especial (Carlos Arraes, Julieta
Felix, João Barreto, Carmem Menezes, Eliane Mazzini, Evandro Torquato, Vander dos Santos e
Pedro Mora) para a análise dos projetos a serem apresentados ao FEHIDRO 2008 que se
reunirá no dia 11/02/2008 as 14h00 no DAEE. Em seguida o grupo discute sobre o Dia Mundial
da Água 2008, que a princípio estava marcado para acontecer na cidade de Narandiba, mas é
sugerido que o evento aconteça na cidade de Presidente Prudente na Cidade da Criança no dia
26/03, a mudança é em virtude do feriado do dia 21/03, com o agravante do dia 22 de março ser
um sábado. A próxima reunião do GEA é agendada para o dia 20/02/2008 as 10h00 na Diretoria
de Ensino de Presidente Prudente e terá como pauta o Dia Mundial da Água 2008. O Secretário
Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, apresenta ao grupo os tópicos principais da Conferência
Macrorregional que acontecerá em Ourinhos no dia 21/02/2008, convidando a todos os
interessados para participar do evento. O grupo decide, assim como no ano anterior, destinar R$
15.000,00 para a realização do VI Diálogo Interbacias que acontecerá no município de Avaré
entre os dias 02 e 05 de setembro de 2008. Dando prosseguimento a pauta, sobre a presença
dos integrantes do grupo é sugerido que cada entidade que registrou 4 faltas ou mais receba
uma correspondência solicitando a troca do membro representante por alguém que freqüente as
reuniões com regularidade. Ainda relacionado com a freqüência dos participantes é discutido que
a reuniões do grupo cumpram horários de inicio e fim, facilitando o agendamento e participação
dos membros. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a
presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de
dois mil e oito. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”.
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