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CBH-PP

ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2006 DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e seis, às nove horas, no Centro Paula Souza de Presidente
Prudente, realizou-se a 2ª Reunião de 2006 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam
presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos): UNESP (Antonio
Cezar Leal); ITESP (Adalberto Lanziani) e SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Milton Paulo dos
Santos e Lucila Siqueira Ribeiro Maioli, representando o Sr. Sebastião Canevari). Sociedade Civil
(Membros Efetivos): ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela) e ASSOCIAÇÃO DO
COMITÊ DA CIDADANIA PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE
TARABAI (João Mendes Barreto). Municípios (Membros Efetivos): SANDOVALINA (Helaise Farias
Padovan); PRESIDENTE VENCESLAU (Anderson Tamura, representando Leo Cláudio Ulbrich),
TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi) e PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina Martins Domingos de
Oliveira). Além de outros convidados conforme registro próprio. O Secretário Executivo Adjunto do CBHPP, Sandro, informa que a Coordenadora do Grupo de Educação de Ambiental, Julieta, chegará atrasada
devido ao início do ano letivo e, diz que ela pediu para que a reunião fosse iniciada sem sua presença. O
Secretário, Sandro, solicita a todos para que leiam a Ata da reunião anterior e o Sargento Demétrio, da
Polícia Ambiental, faz uma ressalva sobre sua fala com relação a mudança dos valores do projeto da
Polícia. O Secretário, Sandro esclarece que a APOENA apresentou dois projetos e a Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento decidiu não pontuar o projeto de Educação Ambiental sobre as
aves do pontal da entidade pois não está incluído em nenhum PDC e o protocolo foi feito fora do horário
estipulado pela Deliberação CBH-PP/072/06 de 18/11/2005 ficando somente um projeto de recomposição
florestal de áreas degradadas que margeiam o Córrego Caiuazinho em Presidente Epitácio. O Secretário,
Sandro solicita que o Sargento Demétrio esclareça sobre as possíveis mudanças do projeto do órgão. O
representante da Polícia Ambiental, Demétrio, diz que o novo Capitão da base de Presidente Prudente
sugeriu que o projeto fosse descentralizado de Presidente Prudente formando duas bases sendo, uma na
cidade de Teodoro Sampaio e outra na cidade de Presidente Prudente, o que acarretou alterações no
material adquirido que agora subsidiará duas bases sem alterar o valor. O Grupo concorda com a
alteração e o representante da Polícia Ambiental, Demétrio, se propõe a mudar a documentação durante
esta semana. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, solicita que o grupo apresente propostas de
oficinas para compor a programação do Dia Mundial da Água. A CESP, o Colégio Agrícola, o IPE, as
Diretorias de Ensino, APOENA, o Parque Estadual do Morro do Diabo apresentam uma oficina cada, e a
UNESP apresenta duas oficina. O representante da Polícia Ambiental, Demétrio dia que a Cidade da
Criança de Presidente Prudente tem estrutura para abrigar o Dia Mundial da Água. A representante da
Prefeitura de Municipal de Presidente Prudente, Cristina, diz que não pode afirmar se haverá apoio por
parte da Prefeitura sendo necessário conversar com o Prefeito. Neste momento a Coordenadora do GEA,
Julieta, assume os trabalhos da reunião e passa a esboçar uma programação do Dia Mundial da Água na
lousa para discussão dos presentes. O representante do Colégio Agrícola, Gilson, coloca a estrutura do
Colégio a disposição para abrigar o evento. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, diz que o Prefeito de
Martinópolis confirmou estrutura da represa da cidade e um laboratório de informática para o evento. É
marcada para 17 de fevereiro as 15:00 no DAEE, uma reunião com uma Comissão Especial para discutir o
Dia Mundial da Água. A Coordenadora do GEA, Julieta, agradece a presença de todos e dá por encerrada
a reunião. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata
e assino no final. Presidente Prudente, aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e seis. Grupo de
Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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