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ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos vinte e cinco 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 (Arlete Meneguette); ITESP (Eliane de J. T. Mazzini); POLÍCIA AMBIENTAL 
(Tenente PM José Maria dos Santos); SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Benide 
Castro Magalhães Pinto representando Julieta Félix Duela); SECRETARIA ESTADUAL DA 
AGRICULTURA (Antonio Carlos Cezário); DAEE (Osvaldo Massacazu Sugui) e DIRETORIA 
DE ENSINO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil: 
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES ORGÂNICOS DA REGIÃO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (Fabio Fernando Araújo) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de Cássia B. Soler 
Morete). Municípios: PRESIDENTE BERNARDES (Inácio Tadashi Makiyama); TEODORO 
SAMPAIO (Eber José Soragi); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Ulbrich); INDIANA (Antonio 
Carlos Cezário) e os convidados Ari Alves de Oliveira Filho (SINTAEMA) representante da 
CT-AI; Sonia Mara A. dos Santos (SINTAEMA); Altino Correia (AC/BMF); Sylvia Maria 
S.Torres Cardoso e Claudiney Garcia dos Reis (P.M. de Rosana) e Sandro Roberto Selmo 
(DAEE) representante da CT-AI. Iniciando a reunião, designou-se Carlos Eduardo Secchi 
Camargo como Secretário “ad-hoc” do GEA, em seguida, a representante da Fundação 
CESPE, Rita Morete, lê a ata da reunião anterior e os presentes a aprovam por 
unanimidade, o representante da CT-AI, Ari Alves, fala do seminário para a formação de 
agentes ambientais, que este será apresentado na Semana da Água e que no momento 
deve envolver as três Câmaras e futuramente as prefeituras, o representante também 
lembra que é necessário um tomador para o financiamento e agora é a hora da indicação 
dos membros representantes, sendo eles: Rita Morete e Eber Soragi. O coordenador do 
GEA, Osvaldo Sugui, fala da preocupação e da urgência da concretização do Projeto de 
Educação Ambiental e da utilização da verba de aproximadamente R$ 79.000,00 (setenta e 
nove mil reais). A Profª. Arlete apresenta um orçamento dizendo que os R$ 8.000,00 (oito 
mil reais) não são suficientes para a reprodução do Atlas Artístico e sim somente para a sua 
produção. Ela relembra a proposta de diagramação do Atlas e diz que seriam necessários 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a reprodução das 1000 (um mil) cópias, ela fala que 
poderia se utilizar parte da verba de R$ 79.000,00 para essa reprodução, a representante 
Rita fala de uma possível parceria com o CEAM para a impressão do Atlas, e a Profª. Arlete 
diz que se responsabiliza em ver se tal parceria é possível, e que caso contrário tentará o 
patrocínio de empresas privadas. Dando continuidade a pauta houve as apresentações do 
pré-projetos começando pelo caso do Horto de Presidente Venceslau, o representante da 
P.M. Leo Ulbrich diz que toda a estrutura já existe sendo necessário somente a construção 
de uma sala para recepção das escolas com o custo total de aproximadamente de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais) com contrapartida da P.M. de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais), a representante Rita diz que um projeto semelhante já foi apresentado e não foi 
aprovado, mas que o financiamento cobre as despesas com folder’s, cartilhas e materiais 
didáticos em geral. Dando continuidade, a representante Rita inicia a apresentação do 
projeto do ITESP/GEA falando da regionalidade do projeto e das possíveis parcerias, a 
representante do ITESP, Eliane Mazzini fala da existência de projetos de Educação 
Ambiental dentro do ITESP, e que com a parceria com o GEA o público alvo seriam os 
Colégios Agrícolas inicialmente. O representante da CT-AI, Sandro Roberto Selmo diz que 
este projeto não deveria finalizar em quinze meses, mas sempre ser renovado abrangendo 
não somente os Colégios Agrícolas, e a representante Eliane diz que futuramente pode-se 
pensar nisso sim, e que esta proposta é somente para se implantar a idéia. O representante 
da Associação dos Produtores Orgânicos, Fábio Araújo fala da amplitude do curso oferecido 
pelo ITESP e que este deveria enfocar a proposta em uma determinada ação, havendo a 
necessidade de um debate maior sobre o assunto, a representante Rita fala que o curso é 
para dar somente uma visão mais geral do assunto, uma base para se começar. Dando 
continuidade o Coordenador do GEA, Osvaldo, comenta sobre os eventos para o ano de 



 
 

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

2003 como a Semana da Água e Semana do Meio Ambiente, e que estes teriam um custo 
aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), formou-se uma comissão especial 
formada por: Augusto, César, Rita, Maristela, Arlete, Osvaldo e Mara, para se discutir a 
verba para o Programa de Educação Ambiental de 2003, esta comissão se reunirá as 14:00 
horas do dia 31 de julho de 2002 para as discussões pertinentes. Os presentes lembram do 
tempo hábil para a produção e reprodução dos folder’s e de todos os materiais para os 
eventos programados, e o Coordenador Osvaldo diz que enviará para todas as escolas a 
programação dos eventos. A Profª. Arlete lembra dos esboços artísticos para o programa de 
Educação Ambiental apresenta três propostas e solicita aos demais membros que 
apresentem suas idéias nas próximas reuniões. Então ficou agendada a para 15 de agosto 
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, 25 de julho de 2002. 
 
 
 
 
 

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

Osvaldo Massacazu Sugui 
Coordenador do GEA 
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