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ATA DA 9ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2007 DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH- PP. 
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e sete, às nove horas, na Diretoria de Ensino 
de Presidente Prudente, realizou-se a 9ª Reunião de 2007 do Grupo de Educação Ambiental do 
CBH-PP, onde estavam presentes os REPRESENTANTES EFETIVOS dos seguintes 
segmentos: Estado:  ITESP (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini) e DIRETORIA REGIONAL DE 
ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Cícera Barbosa da Silva, representando Odete Calone 
Yamashiro). Sociedade Civil:  ARARAJUBA (Julieta Felix Duela); TUDOVERDE (Pablo Andrés 
Melo Fajardo) e COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETE PROFESSOR DOUTOR 
ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO (Gilson Lorenti). Municípios:  ÁLVARES MACHADO 
(Newton Tachibana) e PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina Martins Domingo de Oliveira). 
Registrou-se também a presença dos REPRESENTANTES EXTRAORDINÁRIOS  dos seguintes 
segmentos: Estado:  DAEE (Carlos Eduardo Secchi Camargo) e APTA (Vander Bruno dos 
Santos). Sociedade Civil:  SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(João Francisco Heitzmann Neto); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Julieta 
Felix Duela, representando Ruth Kunzli); INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (Pedro Sergio Mora Filho) e SENAC (Antonio Tadeu da Costa). Municípios:  
MARTINÓPOLIS (Ricardo Alves de Lima Toledo, representando Silvia Regina Oliveira Silva). 
Além de outros convidados conforme registro próprio. Devido a ausência da Coordenadora do 
Grupo, Carmem Menezes, o Vice-Coordenador Gilson Lorenti assumiu os trabalhos solicitando a 
representante do ITESP, Eliane, para que leia a ata da reunião anterior, após a leitura, a ata foi 
aprovada por unanimidade. O coordenador, Gilson, comenta que as possibilidades de 
apresentação de projetos de educação ambiental para 2008 têm como assunto o aumento da 
área plantada de cana-de-açúcar no oeste paulista e a aplicação do curso de difusão 
tecnológica. O representante da UNIESP, Pedro, diz que talvez o recurso não seja suficiente 
para os dois projetos. A representante do ITESP, Eliane, tece comentários sobre o avanço da 
cana-de-açúcar na região e o conseqüente desmatamento da mata. O representante da APTA, 
Vander, comenta sobre o projeto que a Agencia está desenvolvendo junto aos produtores rurais 
que incluirá a realização de um evento. A representante da Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente, Cristina, sugere que sejam observados a maneira como a cana vem sendo inserida na 
região, e não somente a inserção da cana. O coordenador, Gilson, solicita que o representante 
da APTA, Vander, prepare o material referente a adaptação do projeto existente com a temática 
Educação Ambiental. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, sugere que o representante da 
APTA se reúna com o Colégio Agrícola e com a Secretaria Executiva do CBH-PP para discutir a 
possibilidade de projetos. Em prosseguimento a pauta, o coordenador, Gilson, tece comentários 
sobre a participação do GEA no V Diálogo Interbacias, lembrando que várias pessoas do grupo 
ministraram oficinas e/ou ajudaram na organização do evento, solicitando um rápido relato de 
suas experiências. Em seguida aos relatos, no item outros assuntos da pauta, é informado a 
todos sobre dois eventos que a CESP está promovendo no município de Dracena entre os dias 
18 e 20 de outubro. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, 
desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, aos dezessete dias do mês de 
outubro de dois mil e sete. Grupo de Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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