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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e três, realizou-se a reunião do Grupo de 
Educação Ambiental, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-
PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado: 
UNESP (Antonio César Leal); ITESP (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); SECRETARIA 
ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela); DAEE (Osvaldo Massacazu Sugui); 
CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) e DIRETORIA DE ENSINO DE P. PTE. (Odete 
Calone Yamashiro). Sociedade Civil: ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL 
(Irene Sartori Nehring); SENAC (Antonio Tadeu da Costa) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de 
Cássia B. Soler Morete). Municípios: PRESIDENTE BERNARDES (Inácio Tadashi 
Makiyama); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo 
Ulbrich); ROSANA (Sylvia Maria S. Fortes Cardoso e Claudiney Garcia dos Reis); e os 
convidados Sandro Roberto Selmo (DAEE – Presidente Prudente), representante da CT-AI, 
Waleska Reali de Oliveira (DEPRN), Tokio Hirata (DAEE – São José do Rio Preto), Antonio 
José T. Ranzani (DAEE – São José do Rio Preto), Fabiana Z. Azevedo (DAEE – São José 
do Rio Preto). Iniciando a reunião, designou-se Eduardo Pizzolim Dibieso como Secretário 
“ad-hoc” do GEA. O coordenador do GEA questiona sobre a possibilidade da não realização 
do Dia Mundial da Água entre os eventos de Educação Ambiental do ano de 2003, devido à 
impossibilidade de obtenção de verba até a data do evento, transferindo-se assim a 
realização do Dia Mundial da Água para 2004. A representante Carmem propõe como 
alternativa a participação das Prefeituras como um meio de viabilizar a realização do evento. 
O coordenador do GEA propõe então que seja realizado um levantamento junto às 
prefeituras para verificar, se há interesse das mesmas em sediar e fornecer alimentação 
para os participantes do evento. O Secretário Executivo do CBH-PP comunica aos membros 
do GEA sobre a Semana Estadual da Água, que foi instituída pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos e comenta sobre a participação do CBH-PP no evento. A representante 
Irene propõe a realização do Dia Mundial da Água no Centro de Eventos de Presidente 
Prudente. O representante Leo Ulbrich se encarrega de verificar se há possibilidade da 
Prefeitura de Presidente Venceslau sediar e fornecer alimentação para os participantes do 
Dia Mundial da Água, ficando incumbido de providenciar a resposta até o dia vinte e sete 
deste mesmo mês. A representante Rita pede para a Secretaria Executiva incluir na lista de 
convidados cerca de quarenta educadores para participar das reuniões do GEA, o 
representante Sandro solicita a representante Rita os dados e informações dos educadores 
para que estes sejam incluídos no cadastro. O Prof. César pede para a Secretaria Executiva 
exibir através de painéis ou slides os projetos realizados através do CBH-PP e que sejam 
convidados os membros das CT-PAS e CT-AI nos eventos realizados pelo GEA. O 
representante Sandro salienta a necessidade da aprovação do Projeto Regional de 
Educação Ambiental 2003 até o dia trinta e um deste mês. O coordenador Osvaldo, após 
consultar os participantes, agenda a próxima reunião para o dia quatro de fevereiro de dois 
mil e três às nove horas. Nada mais havendo a tratar, eu, Eduardo Pizzolim Dibieso, 
Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem 
de direito. Presidente Prudente, 21 de janeiro de 2003. 
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