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ATA DA 10ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos dezenove 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); SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (Julieta 
Félix Duela); CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes) e DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE (Odete Calone Yamashiro). Sociedade Civil: 
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); NANTES (Julio da Silva); PIQUEROBI (Juliano Nendza Dias) e os convidados 
Vanda Scatolon (Colégio Cotiguara); Esdras Pereira Alves Neto (P.M. Anhumas) Maria da 
Graça Lopes Ascênio (Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema); Valéria Lima 
(Estudante/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 Presidente do CBH-PP, Paulo Alves Pires, justifica a ausência do 
coordenador do grupo, Osvaldo M. Sugui, e nomeia a representante da CESP Carmem 
Lúcia Zaine Menezes, como coordenadora “ad-hoc”. A coordenadora lê a ata da reunião 
anterior e todos a aprovam por unanimidade. O Presidente da continuidade a reunião e a 
Profª. Arlete lê a ata da reunião da comissão especial para que todos tomem conhecimento 
dos acontecimentos e decisões. No decorrer da leitura, surgem correções pertinentes que 
serão efetuadas para uma próxima ocasião. A representante Rita explica sobre o ofício que 
deve ser mandado ao secretário da educação e a Profª. Arlete oferece explicações 
adicionais sobre o assunto a representante Julieta. Dando continuidade, a Profª. Arlete 
justifica a ausência do representante da AGB, José Augusto e apresenta a proposta de 
logomarca para a Semana da Água 2002 e a representante Rita lembra da primeira 
logomarca da Semana da Água e diz que a mesma deveria ser mantida a representante 
Carmem preocupa-se com a mensagem que logomarca deve transmitir. A Profª. Arlete 
finaliza a leitura da ata e a representante Rita pergunta sobre a abertura da Semana da 
Água que já tem o dia definido mas não tem pessoas confirmadas para compor a mesa, e 
ela sugere o Prof. César, mas a representante Carmem fala que a pessoa tem poderia ser 
de fora do CBH-PP para chamar a atenção das pessoas. O representante Sandro endossa a 
fala da Carmem e sugere o Prof. Cláudio de Mauro para a mesa de abertura. As discussões 
ocorrem no sentido das sugestões para a composição das mesas sendo que a Profª. Arlete 
menciona o nome do Presidente do CBH-PP e do Secretário de Recursos Hídricos para a 
ocasião e lembra que poderiam ser trazidas pessoas do CBH-AP para falarem das ações de 
educação ambiental naquele comitê, é lembrada pelos presentes a preocupação de se 
perder o caráter regional do evento, sendo que o palestrante deve conhecer a nossa região 
para falar dela. Respondendo ao representante Sandro, a Profª. Arlete lembra da 
programação já confirmada para abertura da Semana da Água como horários, locais e 
datas, ela coloca em discussão a proposta de logomarca para a Semana da Água e pede 
aos presentes que manifestem suas sugestões sobre o material. Surge a questão do folder 
da Semana da Água, relacionadas ao financiamento, as logomarcas, o patrocínio e ao tipo 
de papel, e a representante Carmem lembra que isso deve ficar a cargo da comissão 
especial pois envolve a verba destinada para este fim. Com relação ao curso de capacitação 
a Profª. Arlete pede as representantes Odete e Julieta para darem esclarecimentos sobre a 
participação dos professores, dizendo que existem 100 vagas, das quais 58 serão 
destinadas aos municípios e 42 para o CBH-PP, a representante Carmem sugere que se 
deixe a cargo das DE’s a distribuição das vagas para os professores, pois estas os 
conhecem melhor, sabendo quem está envolvido e quem não está. A representante Julieta 
diz que os horários possíveis para os professores participarem são no período noturno e nos 
fins de semana ela também diz que o coordenador do curso de capacitação deve apresentar 
um currículo para a DE para se dar início ao processo e a representante Odete fala dos 
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prazos para se enviar a documentação. A representante da DE de Mirante do 
Paranapanema, Maria Ascênio pergunta sobre o deslocamento dos professores da região 
para participar destes cursos, e a Profª Arlete fala da existência dos ônibus que farão este 
deslocamento. Ela também presta alguns esclarecimentos que constam no projeto sobre o 
curso e fala que existem somente 40 vagas e que as 100 vagas mencionadas anteriormente 
estão prejudicadas. A representante Julieta fala que o curso deve ter 30 horas e acontecer 
em dias não letivos, ela também comenta as novas dependências da DE que agora conta 
com mais 3 salas que comportam 40 pessoas cada uma. A Profª. Arlete sugere que a 
próxima reunião do GEA ocorra no dia 18/10 as 14:00h, no dia da reunião ordinária do 
comitê que ocorrerá de manhã. Ficaram definidas 40 vagas para o curso, sendo que 30 
vagas ficaram para os municípios e 10 vagas a cargo das DE’s que darão destino a elas. 
Ficou acertado também, que a Secretaria Executiva tem a responsabilidade de organizar e 
montar 100 pastas, para a distribuição nas escolas, com materiais como CD’s e folder’s, e a 
Profª. Arlete e sua equipe se comprometem a ajudá-los nesta tarefa. Então ficou agendada a 
para 18 de outubro 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, 19 de setembro de 
2002. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Carmem Lúcia Zaine Menezes 
Coordenadora do GEA “ad-hoc” 
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