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ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2008 DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e oito, às nove horas, na sala de reunião do Centro 

de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 3ª Reunião de 2008 do Grupo de 

Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos 

seguintes segmentos: Estado:  SABESP (Sandra Regina Brigato Tamaoki, representando Gilmar 

José Peixoto) e CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes). Sociedade Civil:  ARARAJUBA (Julieta Felix 

Duela); APOENA (Djalma Weffort) e TUDOVERDE (Pablo Andrés Melo Fajardo). Municípios:  

ÁLVARES MACHADO (Newton Tachibana). Registrou-se também a presença dos 

REPRESENTANTES EXTRAORDINÁRIOS  dos seguintes segmentos: Estado:  DAEE (Carlos 

Eduardo Secchi Camargo); DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE MIRANTE DO 

PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri Ginez e Lucila Siqueira Ribeiro Maioli). 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 (Emerson Bublitz da Silva, representando Pedro Sergio Mora Filho) e ASSOCIAÇÃO DO 

COMITÊ PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO (João Mendes 

Barreto). Além de outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA, Carmem 

Menezes, representante da CESP, justifica que não haverá aprovação da ata da reunião anterior 

sendo que esta aprovação ficará para a próxima reunião. Prosseguindo com a pauta, a coordenadora 

Carmem solicita que cada membro faça uma rápida avaliação sobre o Dia Mundial da Água. O 

Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo, solicita inversão da pauta 

priorizando a eleição dos integrantes do GEA para o Grupo de Trabalho para o estudo da viabilidade 

de implantação da Cobrança, conforme o ditame do Artigo 2º da Deliberação CBH-PP/086/07, de 

07/12/07. Em seguida ao aceite da inversão, o Secretário explica que a Câmara será provisória e que 

ela se dissolverá com o final da discussão do assunto. Após algumas discussões, o representante da 

CDPEMA, Carlos Alberto Arraes do Carmo, e o representante da APOENA, Djalma Weffort se 

prontificam em compor a Câmara, além da Coordenadora Carmem. A coordenadora retorna a pauta e 

à avaliação do Dia Mundial da Água 2008. o representante da Prefeitura de Álvares Machado, 

Newton Tachibana, elogia a estrutura do local e o conteúdo das oficinas, ressaltando a oficina 

“Projeto água quente para todos”. A representante da Diretoria de Ensino de Mirante do 

Paranapanema, Mara Ginez, elogia a estrutura e faz uma ressalva sobre a presença de alunos no 

evento, que é voltado para educadores. Lembrando também que não foi divulgado sobre a 

possibilidade de levar alunos. A coordenadora Carmem, explica que o Dia Mundial da Água 

aconteceu concomitantemente a uma atividade da Secretaria da Educação voltada aos 

Coordenadores Pedagógicos, o que obrigou a organização do evento convidar algumas escolas da 

região para evitar o esvaziamento do Dia Mundial. A coordenadora ainda explica que esta manobra 

foi emergencial, concordando que a diferença de idade pode realmente prejudicar o direcionamento 
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do conteúdo das oficinas e mini-cursos. A representante da SABESP, Sandra Tamaoki, da Ararajuba, 

Julieta Duela, do SENAC, Antonio Tadeu da Costa elogiam a estrutura e a importância do evento. O 

representante da Associação do Comitê Pela Ética na Política e Defesa dos Direitos do Cidadão de 

Tarabai, João Mendes Barreto, diz que a participação dos alunos foi válida e não deveria ser 

desprezada. A coordenadora Carmem, explica que a participação de alunos e sim importante, mas o 

público alvo do evento era outro, e que todo o conteúdo estava direcionado para ele. A representante 

da Organização Internacional Soroptimista, Sylvia Cardoso, tece comentários sobre o público alvo do 

evento e da participação de alunos em sua oficina. O Secretário Sandro diz que este ano o público 

alvo foi atípico, lembrando que o evento foi criado para educadores, como o próprio nome aludi. Para 

atingir outros públicos, o Secretário sugere que o GEA se organize para captar recursos de 

investimento do FEHIDRO para realizar eventos voltados para a comunidade em geral. A 

coordenadora Carmem lembra que o acontecimento do Dia Mundial da Água na cidade de Presidente 

Prudente foi de grande importância no sentido da divulgação do evento pela mídia, opinião esta 

unânime entre os membros do grupo. Prosseguindo com a pauta, a Coordenadora Carmem explica 

rapidamente sobre os objetivos e resultados do Diálogo Interbacias, os valores de inscrição e 

pacotes, é discutida a abrangência e localização do evento, além da participação do Comitê e as 

vagas de subsídio disponíveis. Sobre as vagas, a coordenadora lembra que, assim como no ano 

passado, o critério de apresentação de trabalho no evento será utilizado para a escolha dos 

subsidiados. O site do Diálogo Interbacias - http://dialogointerbacias.org/ - é divulgado entre os 

membros do grupo e demais discussões são agendadas para a próxima reunião. Em outros assuntos 

o representante Djalma tece comentários sobre os projetos desenvolvidos no município de Presidente 

Epitácio e comenta sobre a morte de um Cervo do Pantanal com dois tiros no município de Caiuá, 

falando sobre gravidade do fato, a importância da espécie e o perigo de extinção do mesmo. O 

representante da ONG Tudo Verde, Pablo Fajardo, tece comentários sobre sua participação na 

Conferência Nacional do Meio Ambiente, falando sobre a importância da arborização urbana e a 

moção resultante desta discussão. A representante da Organização Internacional Soroptimista, Sylvia 

Cardoso, comenta sobre a disponibilidade de bolsas integrais para cursos no SENAC resultado de 

uma parceria com a Rede Social de Presidente Prudente. O representante da UNIESP, Emerson 

Bublitz da Silva, diz que tem interesse em apresentar um projeto da faculdade na próxima reunião do 

GEA para o pleito FEHIDRO 2009. Finalizando a reunião, o próximo encontro do GEA é agendado 

para 25/07/08 as 9h00 na sala de reunião do Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente. 

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 seis dias do mês de junho de dois mil e oito. Grupo 

de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 

 

 

Carlos Eduardo S. Camargo 
Secretário do GEA “ad-hoc” 

Carmem Lucia Zaine Menezes 
Coordenadora do GEA 

 


