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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2008 DO COMITÊ DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH- PP. 

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e oito, às quatorze horas, na sala de reunião do 

Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 7ª 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); ITESP 

(Carlos Alberto da Silva representando Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); UNESP (Paulo César 

Raboni); SABESP (Sandra Regina representando Gilmar Peixoto); Sociedade Civil: 

ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela); IPÊ (Thais Claire representando 

Maria das Graças de Souza); TUDO VERDE (Augusto Melo Fajardo representando Pablo Andrés 

Melo), COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PROFESSOR DOUTOR ANTONIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti); Municípios: ÁLVARES MACHADO (Newton Tachibana); 

TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi). Registrou-se também a presença dos 

REPRESENTANTES EXTRAORDINÁRIOS  dos seguintes segmentos: Estado: DAEE (Bryna 

Cortez); APTA (Vander Bruno dos Santos); POLÍCIA AMBIENTAL (Evandro Sanches Torquato); 

Sociedade Civil: SEESP (João Francisco Heitzmann Neto); IESPP (Pedro Sergio Mora Filho); 

SENAC (Antônio Tadeu da Costa); CDPEMA (Carlos Alberto Arraes do Carmo); 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, inicia a reunião solicitando 

a leitura da ata, em seguida a representante da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, 

Simone Vasconcelos se dispõe na leitura, após lida é aprovada por todos os presentes. O 

representante da ETE Gilson Lorenti comenta que não recebera o ofício de convocação para a 

reunião do dia 16/09/2008, logo a coordenadora explica que houve um problema no envio do 

oficio para todos os membros.  A coordenadora expõe que não foi obtido um maior interesse dos 

participantes para participar do Yahoo! Grupos onde apenas 11 pessoas se cadastraram mesmo 

havendo um novo envio de e-mail contendo o convite para participação no grupo de discussão. 

O representante do DAEE Sandro Roberto Selmo expõe a cartilha e o cd da Cobrança Pelo Uso 

da Água, e como será feita essa cobrança, logo é entregue o material, cartilha e o cd a todos os 

membros do GEA presentes na reunião.O professor Antônio César Leal da UNESP diz que a 

reitoria irá liberar recursos para o prédio na UNESP e que  foi feito um convite a uma professora 

para fazer trabalho de educação ambiental, convidando os presentes para participar de um 

encontro onde a professora possa apresentar seu trabalho, o professor relata ainda sobre o 

trabalho que está sendo feito junto a CODASP, um levantamento sobre a Bacia do Rio Santo 

Anastácio. O representante da Prefeitura Municipal de Álvares Machado que ficou encarregado 

de obter dados das micro bacias na bacia do Rio Santo Anastácio com a CATI explica que não 

foi possível terminar a pesquisa, para que seja feito o levantamento e assim apresentado ao 

grupo pois ele necessita que seja enviado pelo CBH-PP um oficio  . Deverá ser cobrado a CATI 

de Presidente Prudente e Presidente Venceslau (Celestino e Clovis). A coordenadora diz que no 
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dia 14 de outubro ela estará em Piracicaba junto com o representante do DAEE Sandro Roberto 

Selmo participando da reunião das Câmaras Técnicas e que gostaria de levar dois trabalhos 

feitos pelo GEA, para serem apresentados nesta reunião. O representante do IESPP faz 

apresentação do seu trabalho “Educação Ambiental pelo Uso Consciente da Água como Recurso 

, visando conscientizar a população pela cobrança pelo uso da água.   Thais representante do 

IPÊ convida  a todos para participarem do evento que haverá em Teodoro Sampaio nos dias  07 

a 11 de outubro “ V Workshop de Educação e Conservação Ambiental da Bacia Hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema”  evento sócio educativo com projetos feitos pelas escolas. Fica 

estipulada a data para a próxima reunião dia 27/11/2008 nos períodos da  manhã e tarde.Não 

havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente ata e 

assino no final. Presidente Prudente, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e oito. Grupo 

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

 

 

Bryna Cortez 
Secretária do GEA “ad-hoc” 

Carmem Lucia Zaine Menezes 
Coordenadora do GEA 

 


