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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e quatro, às 09h00, 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 (Membros 
Efetivos): ITESP (Adalberto Lanziani); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix 
Duela), CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes); UNESP (Antonio César Leal) e SABESP (Gilmar José 
Peixoto). Estado (Membros Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil 
(Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring). 
Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Cláudio Ulbrich); PIRAPOZINHO 
(Sandra Carolina Mendes); SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan) e TEODORO SAMPAIO (Éber 
José Soragi). Municípios (Membros Extraordinários): SANTO ANASTÁCIO (Edson Higa Tunes). A 
Coordenadora do GEA fala do Seminário de Difusão Tecnológica em Recursos Hídricos e da possível 
parceria com as Diretorias de Ensino na obtenção do espaço de realização. Ela também diz que o 
projeto deve possuir autorização da CENP para se adequar ao currículo do Professores em relação 
ao Estado. Depois de algumas discussões fica previamente decidido dividir as vagas em metade para 
os educadores em metade para os membros do Comitê. Sobre o Dia Mundial da Água é sugerido o 
nome do município de Sandovalina, de Presidente Prudente e de Presidente Epitácio para sediar o 
evento. A coordenadora diz que os troféus serão entregues as Escolas e as medalhas aos alunos e 
que, além disso, existem alguns livros que poderão fazer parte dos kits que serão entregues juntos 
com as medalhas e os troféus. Fica decidido que as categorias do Concurso se adaptarão ao material 
existente, que são 50 medalhas e 15 troféus, pois adquirir mais material neste momento é inviável. O 
Professor César fala do possível recurso fornecido pela Petrobrás, e que o prazo para envio de 
projetos é dia 27 de janeiro próximo. Após algumas discussões, ficou decidido que o Dia Mundial da 
Água será dividido em duas partes, ocupando a manhã e à tarde. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Carlos Eduardo Secchi Camargo, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, 
será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 19 de janeiro de 2004. 
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