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ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2005 DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e cinco, às nove horas, na CESP – Usina Jupiá, no 
município de Três Lagoas/MS, realizou-se a 8ª Reunião de 2005 do Grupo de Educação Ambiental do 
CBH-PP, onde estavam presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros 
Efetivos): SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Senhoras Lucila Maioli e Mara Ginez, 
representando o Sr. Sebastião Canevari). Sociedade Civil (Membros Efetivos): ASSOCIAÇÃO 
ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela) e ASSOCIAÇÃO DO COMITÊ DA CIDADANIA PELA 
ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto). 
Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina Martins Domingos de Oliveira). 
Além de outros convidados conforme registro próprio. O Secretário Executivo Adjunto fala rapidamente 
sobre o III Diálogo falando que a situação não mudou desde a última reunião, sendo que, a comissão está 
providenciando patrocínio. Há uma inversão de pauta o que deixa a leitura da Ata para logo em seguida. A 
representante da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, Odete, questiona sobre os critérios de 
avaliação do concurso de redação, a coordenadora do GEA, Julieta, diz que os critérios constam do Edital 
do Concurso sendo que cada Diretoria enviará para o Comitê, após uma seleção interna, três redações de 
cada modalidade para a seleção final. As representantes das Diretorias de Ensino de Santo Anastácio e 
Presidente Prudente solicitam um prazo maior para a entrega das redações no Comitê alterando a data 
para o dia 19/09/05. A representante da CESP, Carmem, sugere que as datas marcadas para a comissão 
se reunir para a avaliação final das redações no Comitê deve mudar dos dias 15 e 16, com isso, após 
algumas discussões, as datas são alteras para um único dia, 23/09/05. Em seguida passa-se a leitura da 
Ata é realizada pela representante da CESP, Carmem, com ressalvas para o local da realização do Dia 
Mundial da Água ocorrido no Parque Estadual Morro do Diabo no município de Teodoro Sampaio, e para a 
entidade que doará as camisetas para premiar os alunos do Concurso de Redação, que é o IPE. A 
coordenadora do GEA divide as duplas da comissão que fará a seleção final das redações encaminhadas 
ao Comitê, sendo, Srª Ede (Organização Soroptimista) e Sr. João Mendes (Comitê da Ética e Cidadania de 
Tarabai); Senhoras Carmem e Marlene (CESP) e Gláucia (APOENA) e Eber (Prefeitura de Teodoro 
Sampaio). A Coordenadora do GEA, Julieta, diz que ainda não conseguiu confirmar os detalhes com o 
Prefeito de Regente Feijó para o dia 04/10, quando acontecerá a abertura da Semana da Água e a 
cerimônia de premiação do Concurso de Redação, em seguida todos ressaltam que tal data é um terça-
feira. A estrutura do Evento fica assim decidida: composição da mesa, hino nacional, fala da coordenadora 
do GEA, fala do Vice-Presidente, fala do Presidente e em seguida do Prefeito de Regente Feijó, projeção 
do Filme institucional do CBH-PP, palestra Prof. César com o tema “Brasil Olhe para a Água” e para 
encerrar o evento, a cerimônia de entrega de prêmios. O evento está previsto para iniciar-se as 14:00h 
com a possibilidade de término as 16:30h. Para facilitar a participação de todos, é antecipada a data de 
realização da entrega dos prêmios para o dia 03/10. Fica a dúvida sobre a dispensa e o subsídio de ATP’s 
e Professores para o III Diálogo e é discutida a importância da participação dos professores. A 
representante da CESP, Carmem, fala da importância de haver uma faixa identificadora do evento na 
mesa, e o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, diz que a mesma está sendo providenciada. 
O representante do Comitê da Cidadania de Tarabai, João Mendes, tece comentários sobre a escassez de 
recursos do FEHIDRO disponibilizados para a nossa região e o assunto é discutido por todos. Não 
havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 
final. Presidente Prudente, no primeiro aos seis dias do mês de setembro de dois mil e cinco. Grupo de 
Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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