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ATA DA 3ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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); SABESP (Gilmar José Peixoto); DAEE 
(Osvaldo Massacazu Sugui); CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) e DIRETORIA DE 
ENSINO DE P. PTE. (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil: ABES (João Francisco 
Heitzamann Neto); ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Marcos Lupércio Ramos); 
CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL 
(Irene Sartori Nehring); CIESP/FIESP (Waldir Olivetti Junior, representando Fernando 
Rodrigues Carballal) e NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/NREA-PP2 
(Antonio Domingos Dal Más). Municípios: PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Ulbrich); 
PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela Gomes T. Theodoro); ROSANA (Sylvia Maria S. Fortes 
Cardoso); PIQUEROBI (Juliano Nendza Dias) e CAIUÁ (Zilene do Nascimento Silva) e o 
convidado Sandro Roberto Selmo (DAEE). Iniciando a reunião, designou-se Eduardo 
Pizzolim Dibieso como Secretário “ad-hoc” do GEA, em seguida, o coordenador do grupo, 
Osvaldo M. Sugui nomeia o representante da UNESP Antonio César Leal, como 
coordenador “ad-hoc”. O coordenador lê a ata da reunião anterior e todos a aprovam por 
unanimidade. Os presentes na reunião alteram a data de comemoração do Dia Mundial da 
Água, para o dia vinte de março de dois e três, organizam a programação das atividades a 
serem realizadas na Praça da Criança (às 8:00 h, credenciamento, 9:00 h, abertura, 10:00 h, 
palestra “Água e Desenvolvimento Sustentável”, 11:30 h, apresentação das propostas de 
trabalho das Diretorias de Ensino: “Ação de Integração Ambiental-2003”) e das atividades a 
serem desenvolvidas no Parque Figueiral (as 12:30 h, almoço, 14:00 h, atividades culturais, 
recreativas e de lazer, 16:30 h, encerramento). O representante Cezar propõe que seja 
solicitado material da Secretaria do Meio Ambiente para ser incluído nas pastas a serem 
fornecidas aos participantes do evento. Os presentes indicam uma lista de nomes de 
convidados para realizar a palestra sobre “Água e Desenvolvimento Sustentável”, dentre 
eles Thame, Vanzo, Paulo Modesto, Ab Saber, Juraci e Hideo Sudo. A representante Irene 
se encarrega de verificar o numero de escolas de Presidente Prudente. Os representantes 
da Unesp, Sabesp e das Prefeituras se encarregam de verificar se há possibilidade de 
fornecer transporte para os participantes do evento. O representante Osvaldo propõe ser 
divulgado o “II Concurso Brilho das Águas”, no Dia Mundial da Água. Os presentes na 
reunião propõem que a inscrição para o evento seja feita nas Secretarias de Educação, até 
o dia sete de março e que o convite para participação no Dia Mundial da Água seja feito a 
todas as escolas sediadas na UGRHI-22, sendo que cada escola indicará um representante 
para participar do evento. A Secretaria Executiva fica incumbida de providenciar a 
impressão da programação, crachá adesivo, carta convite, fichas de inscrição, lista de 
presença, pastas, cartazes de promoção do evento e o envio de ofício convidando o 
palestrante. O coordenador, após consultar os participantes, agenda a próxima reunião para 
o dia dez de março de dois mil e três às quatorze 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, 18 de fevereiro de 2003. 
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Secretário do GEA “ad-hoc” 
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