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ATA DA 8ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 (Antonio César Leal e Arlete Meneguette); ITESP (Eliane de J. T. Mazzini); 
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Julieta Félix Duela) e SABESP (Gilmar José 
Peixoto). Sociedade Civil: AGB (José Augusto da Silva, representando Hideo Sudo); 
ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring); SENAC 
(Antonio Tadeu da Costa) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de Cássia B. Soler Morete). 
Municípios: TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo 
Ulbrich); SANTO ANASTÁCIO (Edson Higa Tunes); ROSANA (Sylvia Maria S.Torres 
Cardoso e Claudiney Garcia dos Reis) e os convidados Edna Maria Cantos (Colégio 
Cotiguara), Juliano Nendza Dias (Prefeitura Municipal de Piquerobi) e Maria da Graça Lopes 
Ascênio (Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema) 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, o Secretário Executivo do CBH-
PP, Emerson Sampieri Burneiko, justifica a ausência do coordenador do grupo, Osvaldo M. 
Sugui, e nomeia a Prof.ª Arlete Meneguette, representante da UNESP, como coordenadora 
“ad-hoc”, em seguida a coordenadora pede a representante da Fundação CESPE, Rita 
Morete, que leia a ata da reunião anterior e os presentes a aprovam por unanimidade. A 
Prof.ª Arlete solicita que seja feita a inversão de pauta para que a reunião comece 
discutindo-se outros assuntos e depois seja apresentado o Projeto de Educação Ambiental 
para 2003. Com o aval de todos ela dá informes gerais com relação ao novo e-mail do CBH-
PP e sobre grupo eletrônico do GEA, fala sobre a ficha de inscrição da Semana da Água 
2002 e  menciona que a sessão solene de abertura poderá ser realizada na UNESP, tendo 
sido reservado o Auditório. Continuando com os informes, o representante da Prefeitura de 
Teodoro Sampaio, Eber, lembra do evento promovido pela ANAMMA na cidade de São 
Carlos/SP e da carta de São Carlos que foi elaborada na ocasião. A representante da 
Fundação CESPE, Rita questiona a possibilidade da UNESP oferecer um curso de pós-
graduação em gerenciamento de recursos hídricos. A Prof.ª Arlete fala de uma possível 
parceria da UNESP com o SENAC para o oferecimento do curso e pede ao representante 
do SENAC, Tadeu para ver as possibilidades. O representante do SENAC se compromete a 
consultar o CEA em São Paulo e a trazer um retorno na próxima reunião do GEA. A Prof.ª 
Arlete pede ao Prof. César que este fale sobre proposta por ele encaminhada da criação de 
uma Câmara Técnica preocupada com o desenvolvimento regional e ele relembra algumas 
decisões do Fórum de Desenvolvimento Regional, ocorrido na UNESP. O representante da 
CT-AI, Sandro, fala das dimensões abrangidas pela CT-AI e da proposta de criação do 
curso de agentes ambientais. A Prof.ª Arlete pede para a representante da Secretaria 
Estadual da Educação, Prof.ª Julieta, para que ela fale um pouco sobre os cursos técnicos 
existentes em Presidente Prudente e região e esta fornece informações básicas sobre a 
localidade e o conteúdo dos cursos. Seguindo a pauta são reiniciadas as discussões sobre o 
Projeto de Educação Ambiental para 2003 e a representante Rita apresenta os tópicos 
relacionados ao projeto que prevê a produção e reprodução de material de apoio didático-
pedagógico (como o Manual do Professor, o Atlas Artístico, o Vídeo de Educação Ambiental, 
a atualização do CD de Educação Ambiental, entre outros) e a organização e realização de 
eventos (como o Dia Mundial da Água, a Semana do Meio Ambiente, a Semana da Água e o 
Dia do Rio). A Prof.ª Arlete esclarece que está sendo prevista a reprodução do Atlas 
Artístico com recursos de 2003, pois tendo consultado a CEAM sobre a possibilidade de que 
esta arque com a reprodução do Atlas, houve um aceno favorável desde que o fotolito já 
esteja pronto; entretanto, este não é o caso, pois ainda está sendo aberto o processo 
licitatório pela UNESP. Comentou-se a possibilidade da Organização Soroptimista ser a 
tomadora dos recursos e o representante da CT-AI, Sandro, lembra que deve se atentar 
para o Manual de Procedimentos do FEHIDRO na parte que dispõe sobre os beneficiários 
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habilitados à obtenção de recursos, dizendo que o órgão para ser tomador deve possuir 
mais de quatro anos de existência, neste sentido a representante da Organização 
Soroptimista, Irene, afirma que a organização atende a tais critérios. A representante da 
Secretaria Estadual de Educação, Prof.ª Julieta, lembra do espaço pleiteado para o Núcleo 
Regional de Educação Ambiental e para o GEA na Delegacia de Ensino, ela também 
comenta sobre o projeto “Jovem Protagonista” realizado nas escolas e do possível concurso 
na área ambiental envolvendo estes alunos. A discussão volta a acontecer relacionada ao 
projeto de educação ambiental bem como ao CD-ROM de Educação Ambiental, ao Atlas 
Artístico e ao vídeo sobre o CBH-PP entre outros assuntos, sendo que a Prof.ª Arlete pede 
sugestões aos presentes. Os presentes lembram da possibilidade de se conseguir parceiros 
da iniciativa privada para a reprodução do Atlas Artístico. O preenchimento da ficha de 
inscrição para a Semana da Água e a participação das prefeituras no evento bem como nas 
atividades programadas para a Semana volta a ser discutido e a Prof.ª Arlete lembra da 
importância de se preencher a ficha resumo até o dia 13/09/2002 para a publicação. Então 
ficou agendada para 04 de setembro às 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, 21 de agosto de 2002. 
 
 
 
 
 

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

Arlete Meneguette 
Coordenadora do GEA “ad-hoc” 
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