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ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE  2006 DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e seis, às nove horas, no Departamento de Águas e 
Energia Elétrica de Presidente Prudente, realizou-se a 1ª Reunião de 2006 do Grupo de Educação 
Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado 
(Membros Efetivos):  UNESP (Antonio Cezar Leal); ITESP (Odjalma Beltranello representando Adalberto 
Lanziani) e SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Milton Paulo dos Santos, representando o Sr. 
Sebastião Canevari). Sociedade Civil (Membros Efetivos):  ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL (Sylvia Cardoso) e ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela). 
Municípios (Membros Efetivos):  SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); PRESIDENTE VENCESLAU 
(Anderson Tamura, representando Leo Cláudio Ulbrich) e TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi). Além 
de outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA, Julieta Duela, tece comentários 
sobre a Abertura da Semana da Água e a Premiação do Concurso de Redação, ocorrido em Regente Feijó 
no dia 03/10/05. O representante da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, Milton, fala sobre a 
importância da premiação como incentivo aos alunos. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, 
explica que os recursos FEHIDRO para 2006 podem alcançar o mesmo valor do ano de 2005, sendo que 
todos os projetos, inclusive os de Educação Ambiental, devem ser protocolados entre os dias 01 e 03 de 
fevereiro deste ano. O Secretario diz ainda que o valor oficial será divulgado somente dia 30/01/06 na 
Reunião do COFEHIDRO, mas podemos trabalhar com o valor de R$1.600.000,00. O representante da 
UNESP, César Leal, indaga sobre os projetos de Educação Ambiental pleiteados no Comitê ano passado 
e o Secretário Executivo Adjunto diz que os três projetos voltaram por motivos peculiares a cada um. O 
Secretário afirma ainda que o representante da UNESP, Cezar, conhece bem os trâmites do FEHIDRO, 
pois já teve problemas com o projeto da faculdade. O representante da UNESP esclarece que houve 
algumas incompreensões sobre o projeto, dizendo que este foi adaptado e teve o nome mudado para 
“Formação e Capacitação de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pesquisas em Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e Educação Ambiental nas UGRHI’s 20, 21 e 22”, sendo que neste momento está 
sendo analisado pelo Agente Técnico. Ele continua indagando sobre o que se está pensando para este 
ano sobre os projetos de Educação Ambiental. O representante da Cooperativa Escola, Gilson Lorenti, diz 
que o projeto deles do ano anterior foi reformulado e será novamente apresentado para pleitear o recurso 
de 2006, agora tendo o Centro Paula Souza de Presidente Prudente como tomador. O Secretário 
Executivo Adjunto, Sandro esclarece em seguida sobre as mudanças que ocorreram no PDC por meio da 
Deliberação CRH/055/05 de 15 de abril de 2005 e lê para todos o novo número que trata da Educação 
Ambiental. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro, diz que, por enquanto, há somente o Centro Paula 
Souza e solicita esclarecimentos ao representante César sobre a possibilidade da UNESP apresentar 
projeto esse ano. O representante da UNESP, César diz que existe o Projetos Rios Vivos que trata do 
monitoramento do Alto Santo Anastácio afirmando que uma parte do projeto poderia ser financiada pelo 
FEHIDRO. O Secretário, Sandro, sugere que o Projeto Rios Vivos entre no formato de três seminários a 
fim de apresentar a metodologia aos professores. O representante César, tece comentários sobre os 
projetos que estão sendo desenvolvidos pela UNESP em parceria com outras entidades e com o CBH-AP 
com contrapartida da Universidade, e o que está se tentando fazer é trazer estas parcerias para o Comitê 
do Pontal. O Secretário, Sandro, lembra que as possibilidades de tomador para 2006 até agora são a 
UNESP, o Centro Paula Souza de Presidente Prudente e a Polícia Militar Ambiental. O representante da 
Polícia Ambiental, Demétrio, esclarece que a posição do projeto hoje, após algumas reformulações, é a 
mesma do ano passado e os valores não foram alterados, sendo que a causa principal do projeto ter sido 
devolvido foi o prazo expirado para a última reapresentação ao FEHIDRO. O representante da UNESP, 
César, solicita que a bióloga responsável pelo Projeto Rios Vivos, Núria, teça comentários gerais sobre o 
projeto e sobre a metodologia, que trabalha com bio-indicadores. O Secretário, Sandro, faz 
esclarecimentos sobre a comemoração dos 10 anos do CBH-PP e solicita ao Grupo sugestões para o 
conteúdo do evento e para a publicação que será feita. O representante da UNESP, César, diz que o 
interessante agora é o tomador do Projeto de Comemoração dos 10 anos do CBH-PP, a CPTI, dar 
continuidade aos trabalhos e, futuramente, fazer uma apresentação do projeto para as três câmaras 
técnicas. O Secretário, Sandro, propõe uma comissão para organizar o evento comemorativo dos 10 anos 
do CBH-PP e o representante da UNESP, César, sugere que todas as câmaras participem dessa 
comissão sendo duas pessoas por câmara totalizando seis pessoas. Elege-se do Grupo de Educação 
Ambiental os representantes Gilson Lorenti, da Cooperativa de Alunos da ETE de Presidente Prudente e, 
Sylvia Cardoso, da Organização Internacional Soroptimista para integrarem a comissão. O Secretário 
Executivo Adjunto, Sandro, se compromete a contatar as outras duas câmaras técnicas para formar o 
restante da comissão. Fica agendada para 01/02/2006 a continuação da 1ª Reunião de 2006 do GEA no 
Centro Paula Souza de Presidente Prudente (Colégio Agrícola) para finalizar as discussões. Dando 
continuidade a 1ª Reunião do Grupo de Educação Ambiental realizada aos vinte e três dias do mês de 



 
 
 
 
 

CBH-PP  

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

Fone/Fax: (0--18) 3221-4350 - email: comitepp@serhs.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br 

janeiro de dois mil e seis, às nove horas, no Departamento de Águas e Energia Elétrica de Presidente 
Prudente, realizou-se a continuação da reunião no primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e seis, às 
nove horas, no Centro Paula Souza de Presidente Prudente (Colégio Agrícola), onde estavam presentes 
os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos):  UNESP (Antonio Cezar Leal) e 
ITESP (Adalberto Lanziani). Sociedade Civil (Membros Efetivos):  ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA 
INTERNACIONAL (Sylvia Cardoso) e ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela). 
Municípios (Membros Efetivos):  SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); PRESIDENTE VENCESLAU 
(Anderson Tamura, representando Leo Cláudio Ulbrich) e TEODORO SAMPAIO (Eber José Soragi). Além 
de outros convidados conforme registro próprio. O representante do Centro Paula Souza de Presidente 
Prudente, Edson Trevizan, da as boas vindas a todos e diz que o Centro está sempre de portas abertas 
para o CBH-PP. A coordenadora do GEA, Julieta, agradece ao representante da Cooperativa Escola de 
Alunos da ETE de Presidente Prudente, Gilson, pela cessão do espaço. Em seguida o Secretário 
Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, organiza na lousa um quadro com os possíveis tomadores 
presentes à reunião, e os objetivos e valores de cada projeto, sendo, Centro Paula Souza, Polícia Militar 
Ambiental, Instituto Florestal e UNESP. Em seguida, o representante de cada entidade faz uma rápida 
explanação sobre seu respectivo projeto na seguinte ordem: Gilson Lorenti, pelo Centro Paula Souza, que 
envolve a compra de equipamentos para subsidiar a capacitação de produtores rurais, com o valor 
aproximado de R$28.000,00; Demétrio Sanches Peres, da Polícia Militar Ambiental, que trata da compra 
de equipamentos para subsidiar palestras e capacitação de professores a alunos do Pontal, com o valor 
aproximado de R$ 42.000,00; Andréa Soares Pires, do Instituto Florestal, que envolve a produção de 
folder’s para subsidiar as trilhas e projetos já existentes no Parque Estadual Morro do Diabo, com o valor 
aproximado de R$ 14.704,00 e Antonio Cezar Leal, da UNESP de Presidente Prudente, que consiste na 
publicação de materiais para capacitação de professores da região do Pontal, estimado em R$ 60.400,00. 
O Secretário, Sandro, solicita ao representante da APOENA, que chegou após o início da reunião, que 
apresente seu projeto ao grupo. O representante da APOENA, Djalma Weffort, apresenta seu projeto que 
trata da publicação de um material sobre as aves do Pontal do Paranapanema e sua importância para os 
recursos hídricos com o valor aproximado de R$ 24.000,00. O Secretário, Sandro, diz que a soma dos 
projetos ficou em R$ 169.104,00 e afirma que os recursos do FEHIDRO para Educação Ambiental do 
CBH-PP para o ano de 2006 talvez sejam suficientes para atender a todos projetos aqui aprovados pelo 
Grupo, lembrando que todos projetos devem ser protocolados na Secretaria Executiva do CBH-PP até o 
dia 03/02/06. O Secretário afirma ser importante o Grupo fazer uma priorização dos projetos caso o 
recurso não seja suficiente, mas o grupo concorda em apresentar os projetos sem prioriza-los e caso o 
recurso não seja suficiente haverá uma reunião para rever os valores. Para finalizar a reunião, o 
coordenador da comissão de comemoração dos 10 anos do CBH-PP, Gilson Lorenti, informa a todos, as 
decisões que já foram tomadas pela comissão e diz que o próximo passo será a busca de patrocínios para 
o evento. A Coordenadora do GEA, Julieta, agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião. 
Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 
final. Presidente Prudente, no primeiro dia de fevereiro de dois mil e seis. Grupo de Educação Ambiental, 
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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Secretário do GEA “ad-hoc” 
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Coordenadora do GEA 

 


