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ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e três as 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: SABESP (Gilmar José Peixoto); ITESP (Eliane de Jesus Teixeira 
Mazzini); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela); DAEE (Sandro 
Roberto Selmo); DIRETORIA DE ENSINO DE SANTO ANASTÁCIO (Nadir Lanutti Volpe - 
representante); UNESP (Antonio César Leal); POLICIA AMBIENTAL (2º SGT. PM Demétrio 
Sanches Peres) e CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes). Sociedade Civil: CDPEMA (Sylvia 
Maria de Souza Fortes Cardoso representada por Carlos Augusto Arraes do Carmo); AGB 
(Adriana Olívia Alves - representante); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL 
(Irene Sartori Nehring); ABES (João Francisco Heitzmann Neto) e SEESP (Dalton Thadeu 
de Mello). Municípios: SANDOVALINA (Adriano Batista da Rocha); PRESIDENTE 
PRUDENTE (Maria Ângela Rubini - representante); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo 
Ulbrich); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi) e PIRAPOZINHO (João Marinho da Silva 
Júnior) e os convidados Cleonice Gomes Bueno Germiniani (Prefeitura Municipal Presidente 
Prudente), Ede Di Tolla (Organização Soroptimista), Paulo Rogério Kuhn Pessoa (Prefeitura 
de Sandovalina), coordenador da CT-AI e Divaldo Pereira de Oliveira (Prefeito de 
Sandovalina), Presidente do CBH-PP. Iniciando a reunião, designou-se Carlos Eduardo 
Secchi Camargo como Secretário “ad-hoc” do GEA. Após uma rápida apresentação dos 
presentes, o coordenador da Câmara, Osvaldo, explica que esta reunião servirá para indicar 
os membros para novo biênio, e que devido a um problema na 1ª Reunião Ordinária do 
CBH-PP, esta não foi composta. Ele passa a palavra ao coordenador da CT-AI, Paulo, que 
explica que a câmara será composta obedecendo a Deliberação CBH-PP/005/96 deve ter 5 
(cinco) membros para os três segmentos. Neste momento o Professor César lembra que o 
GEA tem um estatuto próprio e que é uma câmara aberta com relação aos membros. O 
coordenador Osvaldo coloca em votação a proposta de 6 (seis) vagas para cada segmento, 
e o representante da Prefeitura de Presidente Venceslau, Léo diz que neste caso pode 
haver empate, e o coordenador Osvaldo diz que neste caso o coordenado terá o “voto de 
Minerva”. O coordenador da CT-AI, Paulo, faz a leitura dos representantes do GEA para os 
presentes. Em seguida o coordenador do GEA coloca a proposta em votação e esta é 
aprovada por unanimidade. O coordenador Osvaldo diz que seguindo a pauta deve-se 
eleger o novo coordenador do GEA para o próximo biênio. Neste momento, o Professor 
César lembra que seria interessante, o novo coordenador ainda não ter exercido esta função 
dentro do grupo, e fala da importância de várias pessoas ali presentes e indica alguns 
nomes, dentre eles o da Professora Julieta da Secretaria da Educação, que questionada, se 
coloca à disposição para a coordenação do GEA e o coordenador Osvaldo, após algumas 
consultas, indica o nome do Professor César para a vice-coordenação. Após, o coordenador 
do GEA coloca a proposta dos novos coordenadores em votação e esta é aprovada por 
unanimidade, com posse imediata dos mesmos, que agradecem a todos pela oportunidade. 
O representante do DAEE, Sandro, fala da finalização do Dossiê da Semana da Água e a 
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representante Carmem diz que seria interessante todos os membros do GEA também 
receberem o Dossiê, então ficou acertado de entregar o CD aos presentes numa próxima 
reunião. O representante Sandro fala das datas limites para a discussão dos critérios para a 
hierarquização dos recursos. A atual coordenadora do GEA, Professora Julieta, fala da 
necessidade de se marcar uma reunião para a definição da aplicação da verba 
remanescente para Educação Ambiental. O Professor César, fala que em 2002 a verba para 
Educação Ambiental foi de 10% do total dos recursos. Neste momento, o Presidente do 
CBH-PP, Divaldo Pereira de Oliveira, é convidado para compor a mesa, e o Professor César 
explica a ele as ações do GEA em desenvolvimento, e fala sobre a hierarquização dos 
recursos para Educação Ambiental. A representante do ITESP, Eliane, diz que não só as 
Prefeituras podem ser tomadoras, mas também outras entidades como o ITESP e SABESP, 
para que as ações de Educação Ambiental não fiquem centralizadas somente nos 
municípios, mas envolvam toda a região. O Presidente do CBH-PP diz que os recursos 
devem ser destinados essencialmente às questões hídricas por meio do combate a erosão e 
reflorestamento, sempre se preocupando com o futuro, e para galerias de esgoto e 
caminhões compactadores de lixo, existem outras fontes de recurso que as Prefeituras 
Municipais já possuem reservadas. O representante do DAEE, Sandro, diz que no mandato 
anterior isso foi definido, pontuando-se mais erosão rural. Representante Dalton diz que se 
poderia pedir 20% dos recursos para Educação Ambiental. O representante Sandro diz que 
antes de se aumentar para 20% deve-se investir o recurso liberado no mandato anterior e 
tomar cuidado para indicar um tomador capacitado. O Professor César diz que num primeiro 
momento deve-se administrar os 10% e aumentar a quantidade de pontos nos projetos 
apresentados, quando o projeto for relacionado com Educação Ambiental, sendo uma forma 
de incentivar a tomada de recursos. A coordenadora Julieta, após consultar os participantes, 
agenda a próxima reunião para o dia cinco de maio de dois mil e três às quatorze horas. 
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, 24 de abril de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Secchi Camargo 
Secretário do GEA “ad-hoc” 

Julieta Félix Duela 
Coordenadora do GEA 

 


