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ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2004 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 

 
Aos dois dias do mês de março 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) e SABESP (Gilmar José Peixoto); Estado (Membros 
Extraordinários): DAEE (Sandro Roberto Selmo); DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SANTO 
ANASTÁCIO (Nadir Lanutti Volpe); DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (Odette Calone Yamashiro); DIRETORIA DE ENSINO DE MIRANTE DO 
PARANAPANEMA (Mara Suely Alfieri Ginez) acompanhada do ATP – ASSISTENTE PEDAGÓGICO 
(Milton Paulo dos Santos) e da ATP DE CIÊNCIAS (Lucila Siqueira Ribeiro Maioli). Sociedade Civil 
(Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring) e 
SEESP (Dalton Thadeu de Mello). Sociedade Civil (Membros Extraordinários): ASSOCIAÇÃO 
ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Rita de Cássia Boscoli Soler Moreti).  
Municípios (Membros Efetivos): SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan) e TEODORO SAMPAIO 
(Éber José Soragi). A Coordenadora do GEA inicia a Reunião realizando a leitura da Ata da Reunião 
Anterior, a qual é aprovada por todos. O representante do DAEE, Sandro Roberto Selmo, fala do 
Seminário de Difusão Tecnológica em Recursos Hídricos que será realizado em espaço cedido pela 
Diretoria de Ensino de Presidente Prudente e enfatiza que metade das vagas serão oferecidas para 
os educadores e metade para os membros do Comitê. Ele também solicita às Diretorias de Ensino 
que enviem as inscrições para o Comitê em tempo hábil para que as vagas ociosas possam ser 
repassadas a outros segmentos interessados. Fica definida a data de 16/03/04 para encerramento 
das inscrições. O representante do DAEE apresenta a relação dos classificados no Concurso Brilho 
das Águas realizado no ano de 2003 e solicita que as Diretorias de Ensino se responsabilizem pelo 
envio de um representante de cada grupo selecionado à solenidade de premiação que ocorrerá no 
Dia Mundial da Água em Sandovalina. A Coordenadora do GEA, Julieta Félix Duela explica que os 
trabalhos foram divididos em 4 categorias, sendo elas: Infantil; Infanto-juvenil; Juvenil e Adulto. No 
entanto, mediante a beleza artística de muitos, foi realizada uma subdivisão em 2 modalidades, sendo 
estas: Artística e Originalidade. O representante do DAEE apresenta a todos o modelo das medalhas, 
dos troféus e um exemplar dos livros que serão entregues na premiação às escolas as quais 
apresentaram os melhores trabalhos , que  são as três nominadas a cima e às Diretorias de Ensino 
da Região, explica que mediante a beleza dos trabalhos e conseqüente classificação, o nº de 
medalhas a serem entregues mudou de 50, conforme ATA da Reunião anterior, para 160. Essa 
diferença, ou seja, as 110 faltantes serão oferecidas pela Prefeitura Municipal de Sandovalina. A 
Coordenadora coloca a classificação do Concurso Brilho das Águas em votação, sendo aprovada por 
todos. Na seqüência ela apresenta a programação do Dia Mundial da Água que ocorrerá dia 22 de 
Março de 2004, que também é aprovada por todos. A Coordenadora aproveita para pedir às 
Diretorias de Ensino que seja solicitado aos pais dos alunos que participarão do evento, assinarem 
autorização permitindo que eles possam viajar. O representante do DAEE faz a leitura do Ofício a ser 
encaminhado para o Bispo Dom José Maria Libório, o qual solicita a presença do mesmo no Dia 
Mundial da Água para proferir uma palestra sobre o tema água, visto que a Campanha da 
Fraternidade deste ano, é “Fraternidade e Água”, com o lema, “Água, fonte de vida” e solicita à 
representante da SOROPTIMISTA entregar o ofício em mãos. A coordenadora do GEA informa a 
necessidade de pessoal de suporte  para auxiliar no dia do evento e a representante da Soroptimista 
se põe a disposição. Informa também que as Diretorias de Ensino devem se organizar para conseguir 
ônibus para levar todos os interessados ao evento. O representante do SEESP, Dalton Thadeu de 
Mello informa que vai solicitar ônibus ao Senac para deslocamento  dos alunos do Curso de Técnico 
Ambiental para Sandovalina e que poderão sobrar vagas a serem preenchidas, podendo estas ser 
liberadas à Diretoria de Presidente Prudente. A Coordenadora do GEA informa que  o Dia Mundial da 
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Água e o Curso de Difusão Tecnológica em Recursos Hídricos devem ser divulgados na imprensa. O 
representante do DAEE solicita à representante da Prefeitura de Sandovalina, Helaise Farias 
Padovan, providências quanto à produção de faixas de boas vindas aos participantes do Dia Mundial 
da Água. O representante do DAEE solicita que as escolas que têm interesse em expor cartazes no 
dia do evento, os envie para o Comitê ou informe com antecedência. A Coordenadora do GEA faz 
leitura de uma matéria no Jornal O Imparcial de 15 de fevereiro de 2004 intitulada “Fehidro 
beneficiará municípios da região” e solicita que todo o Grupo de Educação Ambiental participe na 
execução do projeto junto à Prefeitura Municipal de Regente Feijó. O representante do SEESP 
propõe que seja aprovado um grupo  de alunos do Curso Técnico Ambiental do SENAC, para 
participar efetivamente do GEA juntamente com o representante do mesmo. O representante do 
DAEE sugere que tais alunos realizem atividades referentes ao projeto aprovado pelo FEHIDRO no 
Município de Regente Feijó. O representante do ITESP, Adalberto Lanziani, entrega uma cópia do 
relatório referente ao projeto realizado com recursos do FEHIDRO no período de Março de 2001 a 
Dezembro de 2003 para o representante do DAEE, afirmando que o mesmo está à disposição de 
todos os interessados e informa que o relatório do desenvolvimento do projeto já foi enviado para o 
Agente Técnico do FEHIDRO. Em seguida, o representante do DAEE agradece a participação de 
todos, em especial dos representantes das Diretorias de Ensino e a Coordenadora encerra a reunião. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Diana da Cruz Fagundes, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, 
após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 03 de Março de 
2004. 
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Coordenadora do GEA 

 


