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ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e três, às 14h00, 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 (Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); POLICIA AMBIENTAL (2º SGT. PM Demétrio 
Sanches Peres); SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela); CESP (Carmem 
Lúcia Zaine Menezes) e UNESP (Antonio César Leal). Estado (Membros Extraordinários): DAEE 
(Sandro Roberto Selmo); DEPRN (Waleska Reali de Oliveira) e DIRETORIA DE ENSINO DA 
REGIÃO DE SANTO ANASTÁCIO (Nadir Lanutti Volpe). Sociedade Civil (Membros Efetivos): AGB 
(Adriana Olívia Alves); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring) e 
SEESP (Dalton Thadeu de Mello). Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE VENCESLAU 
(Leo Ulbrich); PIRAPOZINHO (João Marinho da Silva Júnior); PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela 
Gomes Talavera Theodoro); SANDOVALINA (Adriano Batista da Rocha) e PRESIDENTE 
PRUDENTE (Maria Ângela Rubini). Municípios (Membros Extraordinários): SANTO ANASTÁCIO 
(Edson Higa Tunes) e os convidados, Ede Di Tolla (Organização Soroptimista), Hélio Ricardo Silva 
(FEIS/UNESP – Ilha Solteira), Álvaro Portel e Richard de Almeida (Insight Produtora) e Roberto 
Tadeu Miras Ferron (SINTAEMA). Iniciando a reunião, designou-se Carlos Eduardo Secchi Camargo 
como Secretário “ad-hoc” do GEA. Após a abertura da reunião pela coordenadora do GEA, 
Professora Julieta Félix Duela, procedeu-se a leitura da Ata da reunião anterior, e na seqüência a 
representante do ITESP, Eliane fez uma ressalva relacionada a sua fala, e a Ata foi aprovada por 
unanimidade. O Professor César pede aos representantes da Insight para que se apresentem e falem 
rapidamente sobre como será a estrutura do vídeo que estão elaborando. Neste momento eles 
distribuem cópias impressas aos presentes, com esclarecimentos e mencionam algumas 
características do vídeo, que terá duração de 10 ou 11 minutos. O Professor César apresenta o 
Professor Hélio da UNESP de Ilha Solteira que fala rapidamente sobre o projeto que ele está 
desenvolvendo naquele campus destinado a conscientização de pessoas adultas. A representante da 
Prefeitura de Presidente Epitácio, Maristela Gomes Talavera Theodoro, lembra que o vídeo 
institucional da prefeitura municipal tem 8 minutos, e mostra todas as informações pertinentes. O 
representante da Insight fala que os vídeos não mencionarão datas, ou seja, sendo apresentados 
hoje, amanhã ou daqui a cinco anos, eles sempre serão atuais. O Professor César lembra da 
identidade visual do Programa de Educação Ambiental do CBH-AP e fala da possibilidade de haver 
uma identidade para o vídeo, e os representantes da Insight dizem que poderá ser criada uma se for 
o caso. A coordenadora do GEA fala do Seminário Internacional sobre Unidades de Conservação que 
estará ocorrendo em São Paulo, dia 05 de maio, lembra também da campanha da CDPEMA sobre 
queimadas em áreas de mata, fala do curso de Educação Ambiental e Recursos Hídricos que 
acontecerá entre os dias 12 a 16 de maio de 2003 na Cidade da Criança em Presidente Prudente e 
mostra aos presentes o “Jornal da Juréia” sobre o desperdício de água. O representante Álvaro, da 
Insight, apresenta para os presentes o roteiro da Estrutura do vídeo para comentários e sugestões. A 
representante Carmem, da CESP, diz que o texto parece cansativo e poderia ser mais didático e a 
representante Ede, da Soroptimista, diz que poderiam ser incluídos gráficos laterais com um resumo 
das informações. O representante Richard, da Insight, diz que eles já estavam pensando nessa 
estrutura de gráficos. A representante Adriana, da AGB, diz que o início do vídeo, mostrado pela 
Insight, as escolas devem possuir em outros vídeos, e a representante Maristela, da Prefeitura de 
Presidente Epitácio, diz que deve-se partir do princípio que a pessoa não saiba nada sobre o assunto. 
O representante Richard, da Insight, diz que geralmente os vídeos sobre esse assunto, basicamente 
sempre possuem esse início, partindo do geral para o específico. O Professor César pontua alguns 
assuntos como a falta de informações sobre as áreas rurais. E o representante Sargento Demétrio, da 
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Polícia Ambiental, diz que seria interessante acrescentar informações sobre os assentamentos rurais 
da região, bem como sobre o desperdício de água e sobre o lixo. O Professor César fala dos pontos 
de filmagens para o vídeo e a representante Eliane diz que existem muitos vídeos já prontos no 
ITESP com assuntos pertinentes que poderiam ser usados como exemplo. O representante Álvaro, 
diz que será necessário diversas imagens para isso, e o Professor César pede aos representantes da 
Insight para enviarem esta lista por e-mail para o CBH-PP para as devidas providências. A 
coordenadora Julieta fala dos recursos do ano anterior e da necessidade de um tomador. O 
representante Sandro, fala da possibilidade da Prefeitura de Presidente Epitácio ser novamente a 
tomadora dos recursos. A representante Maristela, fala da finalização do Projeto Regional de 
Educação Ambiental de 2001 que Presidente Epitácio foi o tomador e que segundo o Tribunal de 
Contas do Estado está tudo certo sobre o andamento do processo de prestação e contas. Dando 
continuidade, ela indaga o motivo pelos quais o município de Rosana não foi a tomadora dos 
recursos de 2002 e o representante Sandro fala dos problemas que aconteceram na época. A 
representante Maristela diz que sobre a Prefeitura ser novamente a tomadora dos recursos, ela 
precisa consultar o prefeito e colocá-lo em votação na Câmara para aprovação para dar o devido 
encaminhamento ao processo. Ela também pergunta sobre a condição dos recursos para o GEA, se 
este ano eles dependem de alguma exigência para a liberação, e os coordenadores dizem que o 
processo é igual aos anos anteriores. Continuando sua fala, ela indaga sobre a remuneração de 
profissionais para Educação Ambiental e o Professor César diz que não há nada que impeça esta 
ação, a representante diz que existem trâmites que limitam esta ação. O Professor César diz que no 
caso dele, o problema de remuneração é ético, e que seu trabalho deve ser voluntário. E ele lembra 
também dos tópicos principais do projeto como a Semana da Água 2003, CD-ROM de Educação 
Ambiental, e a reprodução dos materiais didáticos. O representante Sandro indaga sobre a 
contratação de pessoal e a representante Maristela diz que isso constará como prestação de serviços 
se necessário for, e finalizando, ela fala que após consulta ao prefeito dará retorno ao GEA. Neste 
momento o Professor Hélio da UNESP de Ilha Solteira, apresenta o projeto que está sendo realizado 
com o financiamento da FAPESP, em parceria com a Universidade do Estado de Indiana nos Estados 
Unidos. Ele explica que está na cidade para discutir sobre a possível união da UNESP de Presidente 
Prudente ao projeto, e que este, propõe ensinar Educação Ambiental para adultos. A escolha do 
público adulto é que este é a população economicamente ativa, e está dividida em diversos 
segmentos havendo, portanto diversas estratégias de comunicação específicas para cada grupo. A 
representante Ede, da Soroptimista, pergunta sobre os resultados do projeto e como eles fizeram 
para chegar na comunidade. O Professor Hélio diz que o projeto esta sendo apresentado em 
congressos, prefeituras e órgãos específicos. O Professor César pergunta ao Professor Hélio sobre 
os custos do projeto, e diz que isso é discutível, pois o projeto é viável. Antes do encerramento, um 
grupo do GEA se propôs a elaborar os Projetos de Educação Ambiental para de 2003/2004. 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, 05 de maio de 
2003. 
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Secretário do GEA “ad-hoc” 

Julieta Félix Duela 
Coordenadora do GEA 

 


