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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2007 DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e sete, às dez horas, na Diretoria de Ensino de Presidente
Prudente, realizou-se a 5ª Reunião de 2007 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam
presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado: ITESP (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini);
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Helena Sabina Vasiulis Isiliani); DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Odete Calone Yamashiro) e CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes). Sociedade Civil: IPÊ (Emanuela
Alfieri Ginez representando Maria das Graças de Souza); ONG TUDOVERDE (Pablo Andrés de Melo
Fajardo) e COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PROFESSOR DOUTOR ANTONIO
EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti). Municípios: SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); SANTO
ANASTÁCIO (Leonardo Depieri); ÁLVARES MACHADO (Newton Tachibana) e PRESIDENTE PRUDENTE
(Cristina Martins Domingo de Oliveira). Além de outros convidados conforme registro próprio. A
coordenadora do GEA, Carmem, solicita que Rita Morete leia a Ata da reunião anterior e esta é aprovada
por unanimidade. Após a leitura, a coordenadora pede para que os membros se apresentem e em seguida
comenta sobre as fichas de avaliação do Dia Mundial da Água 2007 ocorrido em Regente Feijó/SP. A
coordenadora faz comentários sobre não ter existido uma comissão do GEA para dar suporte às salas de
oficinas, ficando a cargo da Secretaria Executiva do Comitê, o que não poderia ter acontecido. A
representante do Centro Paula Souza de Presidente Prudente, Helena, comenta sobre os números
referentes à avaliação em “parte satisfatória”, pois mostra que os participantes estão indo com uma
expectativa para o evento que não está sendo atendida. A coordenadora Carmem, diz que nas avaliações
feitas nas oficinas esta insatisfação não foi sentida. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro,
diz que é importante começar a pensar ainda este ano no Dia Mundial da Água 2008, a coordenadora diz
que isso realmente deve ser pensado, pois 22 de março é no início do ano e fica muito corrido organizar o
evento juntamente com o início das aulas. Dando prosseguimento à pauta, a coordenadora, Carmem,
comenta sobre a distribuição dos Atlas e Cartilhas nas Diretorias de Ensino da região, afirmando que os
alunos das oitavas séries receberão uma Cartilha, e cada escola recebeu cinco Atlas, sendo que as
Cartilhas serão do aluno, pois o objetivo é chegar até os familiares. Em seguida a coordenadora convida
os Professores César e Eliseu da UNESP/FCT para que eles teçam comentários sobre o curso resultante
da parceria entre a UNESP e os CBH’s PP a AP e diz que os arquivos com cronograma, critérios e
conteúdos sobre os cursos serão enviados a Secretaria Executiva para serem distribuídos entre os
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membros, havendo também um site oficial promovido pela UNESP para maiores informações. O Professor
César elabora, com o auxilio dos membros, alguns critérios para inscrição nos cursos relativos à parceria:
1 – Ser membro de algum Comitê de Bacia Hidrográfica; 2 – Participar dos Comitês de Bacias
Hidrográficas; 3 – Ser membro de instituição participante dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 4 –
Proporcionalidade de vagas entre os Comitês de Bacias Hidrográficas (Aguapeí, Peixe e Pontal do
Paranapanema). O Professor César se compromete a enviar a Secretaria Executiva os dados resumidos
sobre os cursos e palestras com o intuito de divulgar para os membros do comitê via Secretaria Executiva.
O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, comenta sobre os valores FEHIDRO 2007 e as datas de entrega
dos projetos para o pleito 2007. Em seguida comenta sobre o valor disponível do FEHIDRO para 2007 que
é de R$1.598.247,77 e sobre a Deliberação CBH-PP/082/07, de 04/05/2007 que institui que 70% do
recurso seja investido em Intervenção, 25% investidos em Gestão, incluindo o cadastramento de usuários
de recursos hídricos, e 05% em Educação Ambiental. O Secretário Executivo Adjunto ainda ressalta sobre
a necessidade de todos os projetos de educação ambiental estarem enquadrados nos Programas de
Duração Continuada (PDC), sendo que o PDC 08 é o programa que abrange a educação ambiental. A
coordenadora Carmem, diz ser necessário um tomador para a verba do FEHIDRO destinada a educação
ambiental, o representante Gilson coloca o Centro Paula Souza de Presidente Prudente a disposição como
tomador, lembrando que já existe um projeto em andamento que segue a mesma linha de ação pretendida
para 2007. O representante da UNESP, César, também se dispõe a ser tomador com a Universidade
lembrando do projeto “Rios Vivos”, também financiado pelo FEHIDRO. A coordenadora Carmem monta
uma comissão especial para discutir sobre os projetos de Educação Ambiental com os representantes das
entidades UNESP, Paula Souza e ONG Tudo Verde, ficando decidido que esta comissão se reunirá dia
04/05/2007 após a reunião Plenária do CBH-PP para as discussões finais. Em seguida a Coordenadora
agradece a presença de todos e 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, aos vinte e três dias
do mês de abril de dois mil e sete. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal
do Paranapanema – CBH-PP”.
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