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ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2008 DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às dez horas, na Diretoria de Ensino de
Presidente Prudente, realizou-se a 2ª Reunião de 2008 do Grupo de Educação Ambiental do
CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos seguintes
segmentos: Estado: 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: IPÊ (Mirian Ikeda,
representando Maria das Graças de Souza). Municípios: PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina
Martins Domingo de Oliveira). Registrou-se também a presença dos REPRESENTANTES
EXTRAORDINÁRIOS dos seguintes segmentos: Estado: 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); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL
(Sylvia Cardoso, representando Ruth Kunzli) e SENAC (Antonio Tadeu da Costa). 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 GEA, Carmem Menezes, representante da CESP,
solicita que o representante do SEESP, João Francisco Heitzmann Neto, leia a ata da reunião
anterior, aprovada em seguida por unanimidade. A coordenadora tece comentários sobre a
reunião especial para a escolha do projeto de educação ambiental 2008, sendo que o projeto
escolhido foi o da Polícia Ambiental. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro
Roberto Selmo, comenta que o projeto da APTA será deliberado dentro do recurso disponível
para Gestão. Em seguida o Secretário realiza uma rápida apresentação sobre a organização da
Conferência Macro-Regional de Ourinhos, algumas questões são sanadas e o Dia Mundial da
Água passa a ser discutido. O Secretário, Sandro, sugere que o dia do evento seja alterado para
o dia 27 a representante da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Cristina indaga sobre a
possibilidade de deixar a data em aberto entre os dias 27 e 28/03. A coordenadora Carmem
sugere que as oficinas sejam na parte da manhã com apenas uma abertura de boas vindas para
não dispersar o pessoal. A estrutura da programação ficou assim decidida: Parte da manhã –
Abertura e Oficinas e após o almoço Palestra e Encerramento. A coordenadora Carmem tece
comentários sobre o tema da ONU, que será o Ano Internacional do Saneamento, e indaga o
grupo sobre quem pode oferecer oficina dentro desta temática. O Secretário Sandro, lembra a
todos sobre os possíveis sub-temas ligados ao saneamento (água, esgoto, lixo e drenagem
urbana) que poderiam ser utilizados para as oficinas. A coordenadora Carmem, diz que todos os
recursos estruturais das oficinas (pessoal e equipamentos) são responsabilidades dos
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oficineiros. As seguintes oficinas são sugeridas. Educação Ambiental em Resíduos Sólidos:
atividades educativas do Centro de Ciências da FCT/UNESP; Saneamento: Água e Esgoto;
Educação Ambiental e Saneamento Básico no meio Rural; Projeto água quente para todos;
Reutilização (reuso) da Água Doméstica de forma Sustentável; Drenagem urbana; O Lúdico na
Educação Ambiental – Água e Saneamento; Elemento água no Universo / Saneamento. Fica
acertado que as oficinas tenham a duração máxima de 1h30 e comportem 40 pessoas, sendo
que o resumo de cada oficina deve ser enviado para a Secretaria Executiva até o dia 25/02. A
coordenadora Carmem lembra que é necessário uma equipe para o dia do evento, e o Secretário
Executivo Adjunto, Sandro, diz que entrará em contato com a UNESP para ver a disponibilidade
de alunos para a equipe de apoio do Dia Mundial da Água. A representante Sylvia da
Soroptimista pergunta se o SENAC pode oferecer o mesmo material do ano passado: 400 pastas
e canetas, 100 camisetas para organização e os certificados do evento. O representante do
SENAC, Tadeu, diz que estudará a possibilidade do patrocínio. É decidido que o credenciamento
acontecerá das 8h00 as 9h00 e o folder será elaborado pela Secretaria Executiva e enviado para
o cadastro de e-mail do Comitê. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os
relatos, desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, aos vinte dias do mês de
fevereiro de dois mil e oito. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do
Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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