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ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2008 DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e oito, às nove horas, na sala de reunião do Centro
de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 4ª Reunião de 2008 do Grupo de
Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos
seguintes segmentos: Estado: ITESP (Carlos Alberto da Silva, representando Eliane de Jesus
Teixeira Mazzini); DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete
Calone Yamashiro) e CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes). Sociedade Civil: ARARAJUBA (Julieta
Felix Duela); TUDOVERDE (Pablo Andrés Melo Fajardo) e COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS
DA ETE PROFESSOR DOUTOR ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti). Municípios:
ÁLVARES

MACHADO

(Newton

Tachibana).

Registrou-se

também

a

presença

dos

REPRESENTANTES EXTRAORDINÁRIOS dos seguintes segmentos: Estado: DAEE (Carlos
Eduardo Secchi Camargo) e POLÍCIA AMBIENTAL (Evandro Sanches Torquato). Sociedade Civil:
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE (Pedro Sergio Mora Filho);
CDPEMA (Carlos Alberto Arraes do Carmo) 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 Grupo de Educação Ambiental,
representante da CESP, Carmem Menezes, informa aos presentes a pauta da reunião e solicita que o
representante da Cooperativa Escola dos Alunos da E.T.E. Professor Doutor Antonio Eufrásio de
Toledo de Presidente Prudente, Gilson Lorenti, leia a ata da 2ª Reunião do GEA de 20/02/08. Após a
leitura da ata, o representante do CDPEMA, Carlos Arraes adverte que sua entidade, bem como o
ITESP, estavam presentes na reunião, apesar não constarem como tal. O representante do DAEE,
Carlos Camargo, diz que a ausência de tais entidades como presentes na ata se deve ao fato das
mesmas não terem assinado a lista de presença durante a reunião, contudo, devido a afirmação do
representante, a presença será adicionada. A coordenadora do grupo, Carmem, solicita que seja
acrescentado na ata da 2ª Reunião, que a UNESP se comprometeu em disponibilizar alunos para a
equipe de apoio do Dia Mundial da Água. Após as devidas sugestões de alteração, a ata é aprovada
por unanimidade. Em seguida, o representante Gilson, lê a ata da última reunião do Grupo, realizada
dia 26/06/08. Após a leitura, a Coordenadora Carmem diz que o nome correto para o Cervo citado na
ata é Cervo do Pantanal. Não havendo mais alterações da ata, o documento é aprovado por
unanimidade. Prosseguindo com a pauta da reunião, a coordenadora Carmem diz que o tema
“Saneamento” proposto pela ONU pode estar sendo mal interpretado, uma vez que o tema vem
sempre sendo ligado a esgoto e tratamento de água. Sobre o artigo do Comitê para a terceira edição
da Revista Diálogo, a coordenadora Carmem diz que é de suma importância o artigo tratar dos
trabalhos desenvolvidos pelos Comitês, como gerenciamento de recursos hídricos e educação
ambiental, pois isso é um dos meios de ligação entre o Comitê e a sociedade. O representante do
DAEE, Carlos, diz que está foi a decisão tomada na reunião de organização do Diálogo em Avaré, e
que a sugestão de mudança chegou depois por e-mail. O representante da ONG TUDO VERDE,
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Pablo Melo Fajardo, sugere que seja criado um grupo de discussão virtual para a troca de
informações entre os membros do GEA. O representante do DAEE, Carlos, se compromete a criar o
grupo no Yahoo! Grupos com os e-mails dos membros. Em prosseguimento a pauta, o representante
do DAEE esclarece os tópicos discutidos na reunião da organização do Diálogo e, a Coordenadora
Carmem, tece comentários sobre os critérios para a seleção dos subsidiados: - participação
(freqüência) no comitê; e - apresentação de trabalho no evento. A coordenadora diz ainda que caso
estas vagas não forem preenchidas obedecendo estes critérios, outros interessados poderão ocupálas. Após algumas discussões, todos os interessados pelo subsídio se comprometem a enviar os
nomes para a Secretaria Executiva do CBH-PP. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro
Roberto Selmo, sugere que a verba de Educação Ambiental seja voltada para a gestão dos recursos
hídricos, esclarecendo à sociedade a importância da outorga e da cobrança da água. A
Coordenadora Carmem diz que faz dois anos que a verba de educação ambiental foi reduzida de 10
para 5% com a promessa de que estes outros 5% fossem usados nesta divulgação. O Secretário
Adjunto, Sandro, diz que o recurso estipulado era de até 10%, e apesar de ter sido reduzido deveria
ser encarado todo como gestão de recursos hídricos. O Grupo decide que a pauta sobre as
discussões de projetos para o FEHIDRO 2009 seja transferida para a próxima reunião dia 19/08/08.
Em outros assuntos, o representante da ONG TUDO VERDE, Pablo, e o representante da UNIESP,
Pedro Sergio Mora Filho, tecem comentários sobre o Fórum de Direito Ambiental que acontecerá no
Centro Cultural Matarazzo. Encerrando a reunião, a Coordenadora Carmem lembra aos presentes a
data da próxima reunião do Grupo, agendada para 19/08/08 as 14h00. 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 cinco dias do mês de julho de dois mil e oito. Grupo de Educação Ambiental,
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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