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ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2007 DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e sete, às dez horas, na Diretoria de Ensino de Presidente
Prudente, realizou-se a 6ª 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: ARARAJUBA
(Julieta Felix Duela); APOENA (Djalma Weffort de Oliveira); 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);
PRESIDENTE VENCESLAU (Valdirene Penteado representando Luiz Arthur Gagg); ÁLVARES MACHADO
(Newton Tachibana) e PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina Martins Domingo de Oliveira). Além de outros
convidados conforme registro próprio. A coordenadora do Grupo de Educação Ambiental, Carmem, pede
para que a representante da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, Lucila, para que esta leia a
Ata da reunião anterior, e esta á aprovada por unanimidade. A coordenadora comenta sobre a reunião do
Grupo do dia 04/05/07, que deveria ter ocorrido após a plenária do comitê e tece comentários sobre a
verba reservada para Educação Ambiental em 2007. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro
Roberto Selmo, diz que é interessante reservar dois projetos caso haja alguma desistência. A
coordenadora comenta sobre o V Diálogo Interbacias e sobre a Minuta da Deliberação CBH-PP/084/07
que trata da transferência de recursos para o CBH-AP para que este gerencie a verba de todos os comitês
para a realização do evento. Após algumas discussões, o valor de R$15.000,00 para ser investido no V
Dialogo é aprovado por todos, restando R$64.912,39 para projetos de cunho regional. A representante da
Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, Mara, comenta sobre um projeto que ela tem intenção
de desenvolver com a Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio e o Instituto de Pesquisas Ecológicas. O
Secretário Executivo Adjunto, Sandro, diz que o projeto deve ter ligação direta com os recursos hídricos e
ter enquadramento nas ações específicas dos Programas de Duração Continuada - PDC, afirmando que é
partir deste enquadramento que o Agente Técnico analisará cada projeto. O representante da Cooperativa
Escola, Gilson, complementa dizendo que sua experiência como tomador de recursos para educação
ambiental, mostrou que o enquadramento do projeto no PDC de educação ambiental é essencial para o
andamento do processo. O representante da Prefeitura de Presidente Epitácio, Thiago, apresenta a todos
o projeto da prefeitura sobre cálculo da emissão de CO2 da população, envolvendo a conscientização
relacionada a este tipo de emissão, projeto este orçado em R$60.000,00. O Secretário Executivo Adjunto,
Sandro, diz que a posição da Secretaria do Meio Ambiente é de que os recursos do FEHIDRO destinados
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a Educação Ambiental sejam utilizados para operacionalizar e regionalizar ações já consolidadas, sendo
que os projetos devem ser condizentes com os investimentos do colegiado. O representante da UNIESP,
Pedro, também apresenta seu projeto, que consiste no levantamento dos antigos caminhos que algumas
tribos indígenas faziam as margens dos rios, orçado em aproximadamente R$14.000,00. O objetivo do
projeto é utilizar estas áreas para fins turísticos de maneira sustentável, realizando um trabalho de
reflorestamento da mata ciliar e conscientização da população rural. A coordenadora do grupo, Carmem,
indaga ao representante Gilson sobre o projeto dele, ele explica que na reunião anterior foi decidido que o
Centro Paula Souza somente entraria como tomador para um projeto de educação ambiental elaborado
pelo GEA. A coordenadora Carmem solicita para que o grupo decida qual dos projetos de educação
ambiental será encaminhado para o pleito do FEHIDRO 2007. Em seguida ela coloca em votação os
projetos de Presidente Epitácio e da UNIESP, sendo que o menos votado ficará para suplência. É sugerido
que o projeto da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, Prefeitura de Teodoro Sampaio e IPE
fique para o ano que vem. Após a votação, o grupo decide que o projeto de educação ambiental da
Prefeitura de Presidente Epitácio entre para o pleito FEHIDRO 2007. A coordenadora Carmem informa que
haverá uma palestra na UNESP dia 06/06/07 direcionada para aos membros do Grupo de Educação
Ambiental do CBH-PP, sendo que esta palestra é fruto do projeto de parceria da UNESP e dos Comitês de
Bacias. Grande parte do grupo solicita que a data seja mudada devido a impossibilidade de
comparecimento, a coordenadora se compromete a entrar em contato com o Professor César da UNESP
na tentativa de alterar a data. Fica decidido que a próxima reunião do Grupo será dia 27/06/07 na Sala 02
da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente as 10h00. 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 dezesseis dias do mês de
maio de dois mil e sete. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”.
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