
 
 

Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema

Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@recursoshidricos.sp.gov.br

ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dois, 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 (Antônio César Leal e Arlete Meneguette); ITESP (Eliane de J. T. Mazzini); 
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela); DAEE (Osvaldo 
Massacazu Sugui) e DIRETORIA DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete 
Calone Yamashiro). Sociedade Civil: AGB (Hideo Sudo); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Maria Aparecida Barros Sartori); 
CIESP/FIESP (Mariza Galdioli Borges) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de Cássia B. Soler 
Morete). Municípios: MIRANTE DO PARANAPANEMA (Antonio Luiz Mota); PRESIDENTE 
BERNARDES (Inácio Tadashi Makiyama); TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi); 
PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Ulbrich); PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela Gomes T. 
Theodoro) e os convidados Altino Correia (AC/BMF); Sonia Mara A. dos Santos 
(SINTAEMA); Sylvia Maria S.Torres Cardoso e Claudiney Garcia dos Reis (P.M. de 
Rosana). Iniciando a reunião, designou-se Carlos Eduardo Secchi Camargo como 
Secretário “ad-hoc” do GEA, em seguida, o Prof. César lê a ata da reunião anterior e a 
coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade. A Prof.ª Julieta apresenta modelos 
para o Atlas Artístico e a Prof.ª Arlete apresenta propostas para a diagramação do Atlas 
propondo diferentes formatos e tamanhos, logo em seguida foram sugeridos valores com 
relação aos custos totais do projeto para a publicação dos 40 (quarenta) trabalhos, após 
aberta a palavra ao grupo decidiu-se por publicar 1000 cópias no formato “A3”, sendo que 
esta proposta será encaminhada à UNESP (que é a tomadora) para ser aberta a licitação 
pública e dar continuidade ao processo. Dando seguimento à pauta, foram também 
apresentadas pelo Prof. César, orçamentos relacionados à produção e reprodução do 
“Vídeo de Meio Ambiente” que mostrará a situação ambiental da região bem como a 
organização do CBH-PP, ou seja o vídeo será dividido em duas partes, uma mais 
específica, dando uma visão mais geral da região, e outra mais complementar, mostrando 
as ações o comitê. A Prof.ª Arlete fala da criação de uma identidade própria para os 
programas e projetos realizados pelo GEA, em seguida o Prof. César e o Eng. Osvaldo 
citam a importância de se utilizar o logotipo bem como a identidade do CBH-PP, não se 
esquecendo que o GEA é que está dentro do CBH-PP e não o contrário, devendo-se 
fortalecer o nome do Comitê que já está consolidado. Foram dadas várias sugestões para a 
criação de um logotipo específico para o programa de educação ambiental, neste momento 
o Prof. César reforça a idéia que o nome do CBH-PP é que deve ser fortalecido. As 
discussões aconteceram no sentido da criação de um logotipo para a identidade visual do 
programa de educação ambiental com contribuições da representante da P.M. de 
Presidente Epitácio, Maristela e da Fundação CESPE, Rita, foi aberta a proposta para a 
plenária e decidido que cada membro traga na próxima reunião um esboço artístico para a 
definição do logotipo. Seguindo a pauta, o Eng. Osvaldo demonstra preocupação com o fato 
dos recursos não estarem sendo utilizados sendo preciso elaborar um projeto para a 
implementação, neste momento a Prof.ª Arlete propõe para o Projeto de Educação 
Ambiental do Pontal do Paranapanema uma adaptação do projeto de educação ambiental 
do CBH-AP com a elaboração de material didático e kit’s de educação ambiental. O Prof. 
César enfatiza a importância do projeto ser regional, mesmo que as ações sejam locais, 
neste sentido o representante da P.M. de Presidente Venceslau, Léo,  propõe a realização 
destas ações no Horto do município que já está estruturado, a representante do ITESP, 
Eliane menciona o viveiro de mudas que o ITESP mantém dizendo que existe a participação 
de estagiários podendo inclusive existir uma parceria com os produtores rurais. A Prof.ª 
Arlete lembra da necessidade de parceria entre o GEA e os Núcleos Regionais de Educação 
Ambiental com a realização de ações sub-regionais e a integração de ações entre os 
núcleos além da implantação de um centro de referência regional. O Prof. César indaga 
sobre a existência de uma comissão já formada para elaborar o Projeto de Educação 
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Ambiental, e que esta deve ser cobrada quanto a entrega do mesmo o quanto antes. Sobre 
a questão do caso do ITESP (viveiro de mudas), da P.M. de Presidente Venceslau (Horto), e 
da Prof.ª Arlete (Núcleos Regionais de Educação Ambiental) o Prof. César diz que o prazo 
para a entrega dos pré-projetos fica sendo o dia da próxima reunião. Seguindo a pauta o 
Eng. Emerson comenta que há a necessidade de discutir o Plano de Bacia para a 
apreciação da plenária, informando também que o conteúdo do site do SIGRH está sendo 
atualizado e futuramente o plano será colocado no site, em seguida distribui-se o CD’s do 
Plano de Bacia para 10 (dez) presentes, sendo eles: Eliane de Jesus Teixeira Mazzini 
(ITESP); Léo Ulbrich (P.M. de Presidente Venceslau); Hideo Sudo (AGB); Sonia Mara A. 
Santos (SINTAEMA); Sylvia Maria S. Fortes Cardoso (P.M. Rosana); Agnes (P.M. 
Bernardes); Altino Correia (AC/BMF); Rita de Cássia B. Soler Morete (FUNDAÇÃO CESPE); 
Odete Calone Yamashiro (DIRETORIA DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE) e 
Antonio Luiz Mota (P.M. Mirante do Paranapanema). Então ficou agendada a para 25 de 
julho as 14:00 horas no DAEE a próxima reunião. 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 julho de 2002. 
 
 
 
 

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

Osvaldo Massacazu Sugui 
Coordenador do GEA 
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