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ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2007 DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e sete, às dez horas, na Diretoria de Ensino de 

Presidente Prudente, realizou-se a 7ª Reunião de 2007 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, 

onde estavam presentes os representantes efetivos dos seguintes segmentos: Estado:  DIRETORIA 

REGIONAL DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil:  

ARARAJUBA (Julieta Felix Duela); APOENA (Emanuela Alfieri Ginez, representando Djalma Weffort de 

Oliveira) e COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PROFESSOR DOUTOR ANTONIO 

EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti). Municípios:  PRESIDENTE PRUDENTE (José Enoé Laperuta 

representando Cristina Martins Domingo de Oliveira). Além de outros convidados conforme registro 

próprio. Devido a ausência da coordenadora do Grupo de Educação Ambiental, Carmem Menezes, o Vice-

Coordenador, Gilson Lorenti, assume os trabalhos e à representante da Associação Ecológica 

ARARAJUBA, Julieta, para que esta leia a Ata da reunião anterior, e esta é aprovada por unanimidade. O 

Vice-Coordenador, Gilson, convida o professor Jose Manuel Mateo Rodríguez, da Universidade de 

Havana, Cuba, para que ele faça uma apresentação sobre Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável. Dando prosseguimento a pauta, o Vice-Coordenador, Gilson, pergunta se alguém tem alguma 

observação com relação aos projetos de Educação Ambiental aprovados pelo GEA e deliberados pelo 

Comitê para o pleito FEHIDRO 2007. O representante da UNIESP, Pedro, sugere que ano que vem o GEA 

avalie os projetos antes de encaminhá-los para o COFEHIDRO. Após algumas discussões, o Grupo entra 

em consenso de que é essencial a análise prévia dos projetos de educação ambiental pelo GEA, assim 

como a CT-PAS faz com os projetos relativos a outras prioridades. O próximo assunto da pauta entra em 

discussão, e o Vice-Coordenador, Gilson, expõe as decisões que foram tomadas nas reuniões da 

organização do V Diálogo até a presente data. Em seguida, o Vice-Coordenador prossegue com a pauta e 

abre a palavra para outros assuntos. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro Roberto Selmo, lembra da 

importância das discussões prévias para a realização do Dia Mundial da Água e da possibilidade de 

colocar como assunto a ser discutido, o aumento do plantio de cana-de-açúcar que vem expandindo cada 

vez mais na região. 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 sete dias do mês de junho de dois mil e 

sete. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-

PP”. 
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