
 
 
 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 
Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP 

Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@recursoshidricos.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br CBH-PP 

ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2003 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e três, às 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 (Membros 
Efetivos): SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela); CESP (Carmem Lúcia 

Zaine Menezes) e SABESP (Gilmar José Peixoto). Estado (Membros Extraordinários): DIRETORIA 

DE ENSINO DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro). Sociedade 
Civil (Membros Efetivos): ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Irene Sartori 

Nehring) e ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Rita de Cassia 

Boscoli Soler Moreti). Municípios (Membros Efetivos): PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela Gomes 

Talavera Theodoro). Municípios (Membros Extraordinários): REGENTE FEIJÓ (Amárilis Ros 

Golla). 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, ela 

solicita para que alguém presente leia a Ata da reunião anterior, e a representante da Prefeitura de 

Presidente Epitácio, Maristela, procede a leitura para os presentes. Após, foram feitas algumas 

ressalvas acatadas por todos. A representante da CESP, Professora Carmem, afirmou que os outros 

comitês trabalham com mais recursos para educação ambiental, e completa, fazendo uma ressalva 

sobre sua fala constante na Ata, dizendo ser necessário fazer algumas mudanças o vídeo da Insight, 

apresentado para o grupo anteriormente. A coordenadora Julieta, fala dos trabalhos recebidos das 

Diretorias de Ensino sobre a Semana do Meio Ambiente, sendo que a Diretoria de Ensino da Região 

de Santo Anastácio ainda não enviou o relatório dos trabalhos realizados. O representante da 

SABESP, Gilmar, diz que a Semana do Meio Ambiente não foi realizada somente nas escolas, tendo 

ocorrido alguns eventos também na Estação de Tratamento de Água da SABESP, além de 

significativas ações desenvolvidas pelas diversas entidades da região. A representante Maristela 

apresentou o vídeo sobre a campanha da Coleta Seletiva implantada no município de Presidente 

Epitácio e a representante Carmem, diz que nos dois primeiros dias da implantação do sistema, foram 

constatadas significativas reduções nas quantidades totais de lixo coletadas na cidade. Os 

representantes lembram de outras cidades que realizam a coleta seletiva e da redução do lixo, 

também ocorridas nestas cidades. A representante Carmem relatou sobre sua participação em um 

curso sobre a Agenda 21 na cidade de Teodoro Sampaio, para implementação da referida Agenda 

21, e que foram escolhidas três áreas no país sendo que uma delas é o Pontal do Paranapanema. A 

representante Rita, diz que é necessário enviar novamente as ações do GEA para o Ministério do 

Meio Ambiente como fora feito nas gestões anteriores. O representante do SEESP, Dalthon, diz que 

está montando uma Agenda 21 Local com seus alunos do curso do SENAC. A representante 

Carmem relata que recebeu de São Paulo um material da CATI sobre microbacias e há a 

possibilidade de solicitar esse material para os integrantes do GEA. Ela fala também do 2º Encontro 

de Educação Ambiental que vai acontecer na UNESP de Rio Claro nos dias 24, 25 e 26 de julho. A 

representante Rita, diz que é necessário inscrever o GEA neste evento. A coordenadora Julieta, fala 

do fórum que ela participou em Piraju e da apresentação da proposta de instalação dos núcleos de 

Educação Ambiental aqui na região pela Duke Energy. A representante Maristela, diz que como os 
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prefeitos da região não se manifestaram sobre ser tomador, a Prefeitura de Presidente Epitácio pode 

ser tomadora dos Recursos remanescentes do FEHIDRO de 2002. A coordenadora Julieta apresenta 

o projeto de Educação Ambiental 2003 que tem como tomador de recursos a Prefeitura do Município 

de Regente Feijó. A coordenadora do GEA diz que no dia de ontem, 16/07, tentou, sem sucesso, 

entrar em contato com a representante da OAB, Laurinda Evaristo Molitor, por telefone e no dia de 

hoje, momentos antes do inicio da reunião, a representante da OAB, por telefone, informou que não 

compareceria à reunião, pois não tinha conhecimento prévio da pauta da mesma, embora vários 

recados lhe tenham sido enviados. O representante Dalthon, fala de um projeto de reflorestamento 

que ele está desenvolvendo no município de Pirapozinho e convida os membros do GEA para uma 

visita. 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. 

 

 

 

 

 

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

Julieta Félix Duela 
Coordenadora do GEA 

 


