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ATA DA 9ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP
Aos quatro dias do mês de setembro 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 (Adalberto Lanziani); SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
(Julieta Félix Duela); CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) e DIRETORIA REGIONAL DE
ENSINO (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil: AGB (José Augusto da Silva,
representando Hideo Sudo); ABES (João Francisco Heitzmann Neto); ORGANIZAÇÃO
SOROPTIMISTA INTERNACIONAL (Dorotéia Camargo Zorggeto, Maria Madalena Araújo e
Maria Eucélia Santos Isvicero, representando Irene Sartori Nehring) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita
de Cássia B. Soler Morete). Municípios: PRESIDENTE BERNARDES (Inácio Tadashi
Makiyama); TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo
Ulbrich); PRESIDENTE EPITÁCIO (Maristela Gomes T. Theodoro); SANTO ANASTÁCIO (Edson
Higa Tunes); ROSANA (Sylvia Maria S.Torres Cardoso e Claudiney Garcia dos Reis);
PIQUEROBI (Juliano Nendza Dias) e os convidados Maria da Graça Lopes Ascênio (Diretoria de
Ensino de Mirante do Paranapanema); Nelson Fonseca (Secretaria do Meio Ambiente/CEAM);
Edna Maria Cantos e Vanda Scatolon (Colégio Cotiguara); Renê José Barreto (Centro de
Ciências/UNESP) 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”. A Prof.ª Arlete solicita ao Secretário Executivo, Emerson,
que informe os presentes sobre a data da próxima Reunião Ordinária do CBH-PP. O secretário
esclarece que a mesma está prevista para o dia 18/10/2002, no SENAC de Presidente Prudente,
com início marcado para as 09:00 horas, quando ocorrerá o lançamento da Semana da Água
2002, dentre outros assuntos. Após a apresentação dos participantes da reunião, a
coordenadora lembra a todos sobre a presença do representante da Coordenadoria de
Educação Ambiental (CEAM) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Nelson Fonseca, e
comenta sobre os eventos programados pelos três Núcleos Regionais de Educação Ambiental
para os próximos meses. A Prof.ª Arlete solicita a representante do Município de Presidente
Epitácio, Maristela G.T. Theodoro, que leia a ata da reunião anterior, após a leitura, o
representante da AGB, José Augusto, fala da ausência da citação do órgão que representa na
ata da reunião anterior, e é lembrada também a ausência da citação do nome do Prof. César na
mesma, após algumas observações e alterações na ata, os presentes a aprovam por
unanimidade. A Prof.ª Arlete pede a representante Maristela que fale sobre o andamento do
Projeto Regional de 2002 (do qual a Prefeitura de Epitácio é a tomadora dos recursos do
FEHIDRO) e mais especificamente do que diz respeito à Semana da Água 2002. A
representante Maristela fala das dificuldades que teve para seguir a lei no que se refere a
contratação de empresas e das adaptações que fez no projeto para que este se tornasse viável,
pois deve-se seguir minuciosamente as informações constantes no projeto. A Sra Maristela
segue falando das contratações dos ônibus, da compra de equipamentos e da parte gráfica dos
materiais, esclarecendo sobre o tipo de papel que será usado para se fazer a programação, que
terá uma tiragem de 3500 cópias. A representante Maristela fala sobre outros itens que devem
ser produzidos para a Semana da Água, como folders e praguinhas, e tece considerações sobre
as especificações técnicas sobre o assunto e o andamento do processo. A representante
Maristela informa que falta somente a liberação do dinheiro e que a licitação já está pronta, mas
ela pede para que alguém se responsabilize pelo restante do processo de acertos finais do
projeto. O representante da AGB, José Augusto, fala na necessidade de se criar novamente uma
comissão especial para executar o projeto e pede para que isso seja feito imediatamente. Sendo
assim, os presentes são consultados e a Comissão é formada por Adalberto Lanziani
(representante do ITESP), Maria Aparecida B. Sartori e Irene Sartori Nehring (Organização
Soroptimista), José Augusto da Silva (AGB), Maristela G.T. Theodoro (P.M. P. Epitácio), Rita
Morete (Fundação CESPE) e Arlete Meneguette (UNESP). A coordenadora “ad-hoc” do GEA
lembra do prazo de 13/09/2002 para o envio das fichas de inscrição. A abertura da Semana foi
definida para acontecer na UNESP, às 14:00 horas do dia 21/10/2002, e o representante da
AGB, José Augusto, fala da possibilidade de se trazer alunos e professores das escolas para

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

participarem da sessão de abertura e cita também que o objetivo da Semana consiste em um
espaço de socialização das atividades de Educação Ambiental realizadas nas escolas durante o
ano. A Prof.ª Arlete lembra dos eventos organizados pelo Núcleo Regional de P. Prudente e
arredores que irão acontecer no SENAC de P. Prudente no dia 22/10/2002 e menciona a
parceria com a CEAM, que propôs a vinda da Sra. Zuleica Perez, Coordenadora de Educação
Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Logo em seguida ela pede para que a
representante da Secretaria Estadual da Educação, Prof.ª Julieta, fale sobre a possibilidade da
presença do Secretário de Estado da Educação na Semana da Água 2002. A Prof.ª Julieta diz
que se deve definir uma data para que ele possa se agendar para uma palestra de cerca de 2
horas de duração e também lembra da necessidade de envio de um ofício que convidaria o
Secretário, sendo que junto ao ofício deve ser encaminhado o Dossiê Semana da Água e outras
publicações sobre as ações do GEA. A representante da CESP, Carmem, fala de sua
preocupação relacionada ao público alvo correto para uma abertura que tenha o Secretário de
Estado da Educação e a Coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente. A Prof.ª Arlete esclarece, então, que são eventos distintos, um no dia 21/10
(abertura da Semana da Água, organizado pelo CBH-PP) e outro no dia 22/10 (evento
organizado pelo Núcleo Regional de P. Prudente e arredores), em locais diferentes, com
programações próprias. Esclarece que a vinda do Secretário de Educação ainda depende de
contato com a assessoria dele que verificará a agenda de compromissos e a possibilidade dele
vir em um dia durante a Semana da Água, sendo necessário reservar um local adequado para
comportar mais de 600 pessoas. A Prof.ª Arlete fala que os eventos devem ocorrer em clima de
cooperação e sem competição. O representante da CEAM, Nelson, fala da programação que
acontecerá no dia 22/10/2002 (I Seminário Regional de Educação Ambiental, I Mostra de
Trabalhos e I Feira de Tecnologia Ambiental), e que estes Seminários Regionais têm a função de
um amadurecimento da idéia central dos Núcleos Regionais. A Prof.ª Julieta, propõe que os
eventos ocorram no mesmo dia para facilitar a participação dos professores da rede de ensino,
pois fica complicado dispensar os professores por duas vezes em uma mesma semana. O
representante da CEAM, Nelson, fala que os três Núcleos podem ser centralizados em
Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Teodoro Sampaio, mas os Seminários por eles
organizados devem ter o caráter regional atuando junto aos municípios que deles fazem parte. A
coordenadora “ad-hoc” do GEA se compromete a tratar do espaço físico e apoio logístico na
UNESP para a abertura da Semana da Água. Ela solicita para a representante Rita, responsável
pelo Projeto de Educação Ambiental de 2003, que em uma próxima reunião traga considerações
sobre o projeto para a discussão com o grupo. A Prof.ª Arlete pede aos representantes de
Rosana para que apresentem o Programa “Qualidade Total em Primavera/SP” em uma outra
ocasião. Ainda relacionado à pauta das próximas reuniões, o representante do ITESP solicita
que seja incluída na pauta de uma próxima reunião a apresentação do Relatório do Projeto de
Educação Ambiental “Pontal Verde” do ITESP. O representante da Prefeitura de Presidente
Venceslau, Leo, lembra a todos da aprovação da criação do Parque Estadual Rio do Peixe na
Câmara de Presidente Venceslau. Então ficou agendada a para 19 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, 04 de setembro de 2002.
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