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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2006 DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e seis, às nove horas, no Centro Paula Souza
de Presidente Prudente, realizou-se a 3ª 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); CENTRO DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE PRUDENTE (Helena Sabina
Vasiulis Isiliani) e SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Mara Suely Alfieri Ginez,
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);
SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto) e TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi). Além de
outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA, Julieta Felix Duela
agradece a presença de todos e faz um breve comentário sobre a pauta da reunião com rápida
apresentação sobre o Dia Mundial da Água ocorrido no último dia 22 de Março no município de
Martinópolis. A coordenadora do GEA passa a palavra para a equipe que participou da
organização do evento e a representante da CESP, Carmem, fala que a única ressalva foi com
relação à inscrição dos professores, pois muitos não sabiam o que iria ser desenvolvido nas
oficinas. A bióloga, Núria, responsável por uma das oficinas, teve a mesma impressão da
representante Carmem, pois não foram os professores que fizeram suas inscrições nas oficinas
e sim a Coordenação ou a Direção das Escolas. A representante do Centro Paula Souza,
Professora Helena, diz que os professores de sala de aula é que deveriam participar do evento,
pois estão em contato direto com os alunos, e não os ATP’s. O representante do DAEE,
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, indaga à representante da Diretoria de Ensino
de Mirante do Paranapanema, Supervisora Mara, e a Coordenadora do Grupo, Julieta, sobre a
porcentagem de presença de professores dos 339 participantes, elas afirmaram que havia por
volta de 60% de ATP’s e Professores Coordenadores. A representante da Diretoria de Mirante do
Paranapanema diz que para os professores serem liberados deve haver a elaboração de um
projeto propondo um curso homologado pela CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas), com publicação no DOE. As representantes do IPE, Miriam, do IF Andréia e a
coordenadora do GEA, com responsáveis por oficinas fazem uma rápida explicação sobre suas
respectivas oficinas e falam de suas experiências na coordenação de grupos e apesar de alguns
problemas, os objetivos foram amplamente alcançados. Em seguida a coordenadora do GEA
inicia os assuntos sobre o IV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos.
O representante da UNESP, Professor César, tece comentários sobre a estrutura dos diálogos
anteriores e fala da programação e o que é esperado para o evento este ano. A coordenadora do
GEA solicita que os representantes do grupo se manifestem sobre suas participações no evento.
Ela continua dizendo que devido a atual falta de recursos de custeio do comitê não haverá
subsídio para o transporte de participantes este ano. O representante da Cooperativa de Alunos
da ETE de Presidente Prudente, Gilson, tece comentários sobre a participação do CBH-PP nos
eventos anteriores e fala da possibilidade de conseguir patrocínio para o deslocamento dos
participantes, com uma participação mais efetiva dos membros do grupo. O representante da
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Secretaria Executiva, Sandro, diz que deve haver um planejamento prévio para destinar verbas
de investimento para o Diálogo. É discutido também sobre os horários das oficinas que ocorrem
concomitantemente aos Espaços de Diálogo, e a coordenadora do GEA, Julieta, diz que isso
está sendo revisto para a participação mais efetiva do público. Após algumas discussões, não
ficou definido de maneira conclusiva como será a participação do CBH-PP no IV Diálogo. Em
outros assuntos, o Soldado Gonçalves, Polícia Militar Ambiental, tece comentários sobre o
trabalho de Educação Ambiental que a Polícia vem realizando, fala das dificuldades enfrentadas
e, se coloca à disposição para eventuais dúvidas. A bióloga Núria, faz uma rápida apresentação
sobre o andamento do projeto Rios Vivos mostrando os resultados alcançados e esperados. O
representante da UNESP, César, tece comentários sobre o projeto apresentado pela bióloga
Núria e lembra da realização do seminário sobre o Rio Santo Anastácio ocorrido na UNESP no
ultimo dia 09 e convida a todos para a reunião da CT-PAS que discutirá assuntos relacionados
ao Alto Santo Anastácio no dia 30/06. A coordenadora do GEA indaga a todos se todos
concordam com a Ata da reunião anterior e esta é aprovada por unanimidade. 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 três dias do mês de junho de dois mil e seis. Grupo de
Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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