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ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2008 DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP.
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e oito, às quatorze horas, na sala de reunião
do Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 6ª Reunião de 2008 do
Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES
EFETIVOS dos seguintes segmentos: Estado: CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes);
Municípios: ÁLVARES MACHADO (Newton Tachibana); Registrou-se também a presença dos
REPRESENTANTES EXTRAORDINÁRIOS dos seguintes segmentos: Estado: DAEE (Bryna
Cortez). Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DO COMITÊ PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA
DOS DIREITOS DO CIDADÃO (João Mendes Barreto). Além dos convidados, Estado: PRMC
(Luiz Fernando de Jesus); UNESP (Paulo César Raboni); DAEE (Sandro Roberto Selmo); DAEE
(Fernando César Gazola); Município: ALVARES MACHADO (Simone Vasconcelos).

A

coordenadora do Grupo de Educação Ambiental, representante da CESP, Carmem Menezes,
inicia a reunião solicitando a leitura da ata, a representante da Prefeitura Municipal de Álvares
Machado, Simone Vasconcelos se dispõe na leitura, após lida é aprovada por todos os
presentes. A coordenadora expõe ao grupo a necessidade de reaver o grupo de discussão no
Yahoo! Grupos com os e-mails dos membros, solicitando que o representante do DAEE Sandro
Roberto Selmo envie novo convite para que os membros do GEA participem do grupo de
discussão e assim aja uma interação maior entre os participantes. O grupo faz comentário sobre
a educação ambiental e o representante do DAEE explica a necessidade de ser feito um projeto
de educação ambiental, para que se possa trabalhar junto ao Comitê e ao GT Cobrança. A
Coordenadora sugere que seja entregue ao grupo a cartilha e cd da cobrança pelo uso da água,
logo o represente do DAEE se dispõe a trazer na próxima reunião. O Sr. Sandro apresenta ao
grupo a cartilha da cobrança e discorre sobre o trabalho de recuperação que está sendo feito no
Rio Santo Anastácio. A coordenadora expõe um convite enviado pelo Ipê onde haverá uma
palestra no dia 19 de setembro de 2008 em Teodoro Sampaio, tendo como tema o Impacto da
Pesquisa e da ação a longo prazo sobre uma espécie ameaçada de extinção – a experiência do
IPE na conservação do Mico-leão Preto .

É solicitado pelo grupo que o Sr. Newton

representante de Álvares Machado ficasse encarregado de procurar na CATI dados de micro
bacias na bacia do Rio Santo Anastácio. A coordenadora tece comentários sobre o VI Dialogo
Interbacias de Educação Ambiental, explicando que este ano o evento surpreendeu pelo grande
número de participantes e sobre os trabalhos que foram premiados dentro do GEA. Fica
proposto ao grupo a alterarão do nome do Grupo de educação ambiental para Câmara Técnica
de Educação Ambiental para ser discutido na próxima reunião e fica para a pauta seguinte a
apresentação de trabalho do representante do IESPP e os resultados dados pela CATI. Carmem
pede que seja marcada a próxima reunião do GEA e fica estipulada para o dia 07 de outubro de
2008 às 14:00 horas.
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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 setembro de dois mil e oito.
Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema CBH-PP”.

Bryna Cortez

Carmem Lucia Zaine Menezes

Secretária do GEA “ad-hoc”

Coordenadora do GEA

