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ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2007 DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e sete, às quatorze horas, na Diretoria de Ensino de 
Presidente Prudente, realizou-se a 8ª Reunião de 2007 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, 
onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos seguintes segmentos: Estado:  ITESP 
(Adalberto Lanziani representando Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); DIRETORIA REGIONAL DE 
ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro) e CESP (Carmem Lucia Zaine 
Menezes). Sociedade Civil:  ARARAJUBA (Julieta Felix Duela); IPE (Rosangela P. dos Santos, 
representando Maria das Graças de Souza) e COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE 
PROFESSOR DOUTOR ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti). Municípios:  ÁLVARES 
MACHADO (Newton Tachibana). Registrou-se também a presença dos REPRESENTANTES 
EXTRAORDINÁRIOS  dos seguintes segmentos: Estado:  DAEE (Carlos Eduardo Secchi Camargo); 
INSTITUTO FLORESTAL (Andréa Soares Pires); APTA (Vander Bruno dos Santos); DIRETORIA 
REGIONAL DE ENSINO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri Ginez e Lucila Siqueira 
Ribeira Maioli). Sociedade Civil:  SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO (João 
Francisco Heitzmann Neto); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Sylvia Cardoso, 
representando Ruth Kunzli); INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE (Pedro 
Sergio Mora Filho). Municípios:  Silvia Regina Oliveira Silva (MARTINÓPOLIS). Além de outros 
convidados conforme registro próprio. A coordenadora do Grupo de Educação Ambiental, Carmem, pede 
para que o representante da Cooperativa Escola, Gilson Lorenti, leia a Ata da reunião anterior, neste 
momento algumas entidades solicitam revisão quanto a titularidade e a presença de alguns membros, 
decidindo também que todos os membros presentes, efetivos e extraordinários, passarão a constar da Ata. 
A coordenadora do GEA, Carmem, indaga quem tem intenção de participar do Diálogo, mas tem 
dificuldades de arcar com as despesas do hotel. A coordenadora lembra que participou de reuniões no 
Aguapeí e Peixe e que lá foram estipulados critérios para participação no Diálogo, como presença nas 
reuniões do comitê e possibilidade de apresentação de trabalho no evento. Ela ressalta também a 
importância da participação dos professores no evento. A representante da Diretoria de Ensino de 
Presidente Prudente, Odete, diz que fica difícil para os professores faltarem às aulas. O Secretário 
Executivo Adjunto, Sandro, sugere que seja distribuída uma vaga adicional para apresentação de trabalho 
a cada Diretoria de Ensino da região, o grupo concorda com a sugestão. Com relação às sete vagas 
restantes, a Cooperativa Escola de Alunos da ETE de Presidente Prudente e o IESPP se manifestam 
interessados, sobrando cinco vagas. O próximo assunto da pauta é sobre os projetos de educação 
ambiental que serão apresentados ao FEHIDRO em 2008. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, lembra 
da importância de se planejar agora os projetos de Educação Ambiental, sugerindo que temas como a 
grande expansão das usinas com o aumento do plantio da cana de açúcar na região, bem como a 
elaboração de cursos técnicos que tenham como foco produtores rurais, tratando, por exemplo, de 
assuntos mais específicos, como a cobrança da água. A coordenadora Carmem solicita para que os 
interessados nas palestras originadas pela parceria UNESP/COMITÊS enviem um email para a Secretaria 
Executiva do CBH-PP e que na próxima reunião este assunto seja discutido. A coordenadora ainda sugere 
que em todas as reuniões o grupo discuta projetos de educação ambiental que vem sendo desenvolvidos 
pelos membros, refinando as possíveis idéias para os projetos a serem desenvolvidos pelo grupo. 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 dois dias do mês de agosto de dois mil e sete. Grupo de Educação 
Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
 
 
 
 

Carlos Eduardo S. Camargo 
Secretário do GEA “ad-hoc” 

Carmem Lúcia Zaine Menezes 
Coordenadora do GEA 

 


