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ATA DA 11ª REUNIÃO DE 2002 DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH-PP 
 
Aos dezoito dias do mês de outubro 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 (Thais Orlandine representando 
Eliane de Jesus Teixeira Mazzini); POLÍCIA AMBIENTAL (2º Sgt.PM Demétrio S. Peres). 
Sociedade Civil: CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL (Irene Sartori Nehring) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de Cássia B. Soler 
Morete). Municípios: MIRANTE DO PARANAPANEMA (Antonio Luiz Mota); PRESIDENTE 
BERNARDES (Agnes Aparecida de Souza Santos representando Inácio Tadashi 
Makiyama); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Ulbrich); SANTO ANASTÁCIO (Edson Higa 
Tunes); ROSANA (Sylvia Maria S. Fortes Cardoso) e PIQUEROBI (Juliano Nendza Dias) e 
os convidados Paulo Alves Pires (Presidente do CBH-PP); Maria da Graça Lopes Ascênio 
(Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema); Sandro Roberto Selmo (DAEE), 
representante da CT-AI, e Lairto Gomes da Silva (SABESP). Iniciando a reunião o 
coordenador do GEA pede a representante Rita para ler a ata da reunião anterior, após a 
leitura esta é aprovada por unanimidade. A reunião teve como ponto principal a Semana da 
Água 2002, foi feita uma breve apresentação e houve a distribuição da programação para os 
presentes. Em seguida verificou-se quais escolas poderiam ser visitadas pelos membros 
presentes e quais seriam alocadas para as entidades visitarem, com o objetivo de entregar 
os certificados de participação que foram distribuídos em seguida. Foram feitas 
considerações, por parte do Secretario Executivo Emerson e pelo Coordenador do GEA, 
Osvaldo, sobre os gastos previstos e as despesas efetuadas com os recursos do FEHIDRO, 
cujo tomador foi a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. A Prof.ª 
Arlete deu algumas explicações sobre o Curso de Capacitação para Educadores. Foram 
feitas algumas considerações sobre ao gastos previstos e as despesas que poderão 
cobertas com recursos do FEHIDRO, umas das dificuldades se refere ao transporte ate os 
locais do curso, as soluções apresentadas foram as Prefeituras Municipais de Presidente 
Venceslau e Rosana que se dispuseram a ajudar. A pauta da próxima reunião terá como 
foco central de discussão o Projeto de Educação Ambiental para 2003 e a apresentação do 
Relatório do Projeto de Educação Ambiental “Pontal Verde” do ITESP. Então ficou 
agendada a para o dia 06 de novembro as 09:00 horas no DAEE a próxima reunião. Nada 
mais havendo a tratar, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 
quem de direito. Presidente Prudente, 18 de outubro de 2002. 
 
 
 
 
 
 
 

Osvaldo Massacazu Sugui 
Coordenador do GEA 
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