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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2005 DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
No oitavo dia do mês de abril de dois mil e cinco, às nove horas, no DAEE de Presidente Prudente,
realizou-se a 3ª Reunião de 2005 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes
os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos): ITESP (Adalberto Lanziani e
Mellina Koshiama) e CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Helena Sabina Vasiulis Isiliane). Sociedade Civil (Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL SOROPTMISTA (Sylvia Maria S. Fortes Cardoso); 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); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi)
e PRESIDENTE PRUDENTE (Antonio César Silveira). Além de outros convidados conforme registro
próprio. Devido à ausência da Coordenadora do GEA, Julieta Feliz Duela, o Secretário Executivo Adjunto
do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo inicia a reunião e solicita a representante da CESP, Carmem Lúcia
Zaine Meneses para fazer a leitura da Ata da reunião anterior para apreciação, sem alterações, a Ata é
aprovada por todos. Dando seqüência a reunião, o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, faz
comentário sobre a avaliação do Dia Mundial da Água que foi entregue aos presentes e diz que, apesar de
alguns pequenos problemas ocorridos no evento a avaliação dos participantes foi muito positiva. A
representante do Centro Paula Souza, Helena Sabina Vasiulis sugere que no próximo evento possa haver
uma inscrição prévia dos participantes. A representante da CESP, Carmem Lúcia, faz uma critica ao grupo
que decidiu em uma reunião que o mestre de cerimônias seria o Engenheiro Emerson Sampieri Burneiko
do DAEE, mas no dia do evento este foi substituído por outro e diz que as decisões do grupo devem ser
mantidas, e logo após o Secretário Executivo Adjunto, Sandro Roberto esclarece a todos o motivo da troca
do mestre de cerimônias. É sugerida também pela representante da CESP que seja feita uma carta de
agradecimento a todas as Prefeituras Municipais que cederam ônibus para o transporte dos educadores
que participaram do evento, ao Instituto Florestal, Instituto de Pesquisas Ecológicas, SENAC, Diretorias de
Ensino e a todos que deram apoio ao evento. Iniciasse agora a discussão referente ao Atlas Artístico,
referente ao Contrato FEHIDRO 401/2003, cujo tomador e a Prefeitura Municipal de Regente Feijó, e este
é exposto para todos os participantes da reunião analisarem. A representante da CESP, Carmem, sugere
que seja montada uma comissão de 3 a 4 pessoas para que possa ser feita uma análise mais profunda do
material. Agora é aberto um espaço a todos os participantes para que estes possam apresentar propostas
de Projeto de Educação Ambiental das entidades a qual representam. O Secretário Executivo Adjunto,
Sandro, expõe o projeto da Polícia Ambiental os cursos de Difusão Tecnológica e o curso especial de Meio
Ambiente da CESP para educadores, o representante da APOENA, Djalma Weffort, expõe a todos a
proposta de projeto de sua entidade que seria uma cartilha ilustrada com o título “As Aves do Pontal do
Paranapanema”. Neste momento registra-se a presença da Coordenadora do GEA, Julieta Félix Duela.
Dando seqüência a reunião a representante do Colégio Paula Souza, Helena Vasiulis, também expõe a
proposta de projeto da entidade que seria montar nas dependências da escola um Centro de Educação
Ambiental, o representante da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Éber Jose Soragi, faz um
comentário referente a um projeto já existente em algumas cidades que é o “Guarda Mirim Ambiental” e diz
que este é um projeto muito importante por ser de âmbito ambiental e também social e coloca este projeto
como uma alternativa, e o representante da Associação do Comitê da Cidadania pela Ética na Política e
Defesa dos Direitos do Cidadão de Tarabai, João Mendes Barreto, expõe a proposta de sua entidade que
seria criar um Fórum Permanente de discussão de Problemas Ambientais. Após a apresentação dos
projetos a representante da CESP, Carmem, opina que, todos aqueles que apresentarem projetos possam
conhecer melhor o Relatório Zero e o Plano de Bacias, para que estes possam estar de acordo com as
reais necessidades da região do Pontal do Paranapanema. O representante da Prefeitura Municipal de
Presidente Prudente, Antonio César, diz que os recursos do FEHIDRO têm que ser distribuídos de
maneira global e que deve haver um projeto que abranja todos os municípios que compõe o CBH-PP. O
Secretário Executivo Adjunto agenda a próxima reunião do GEA para o dia 02/05/2005 e propõe montar
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um banco de dados com todas as escolas cujo ensino foi municipalizado, em seguida a coordenadora do
GEA encerra a reunião. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a
presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, no oitavo dia do mês de abril de dois mil e cinco.
Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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