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ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2005 DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e cinco, às nove horas, no DAEE de Presidente 
Prudente, realizou-se a 4ª Reunião de 2005 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde 
estavam presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos): 
UNESP (Antonio César Leal); ITESP (Adalberto Lanziani); CENTRO DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE PRUDENTE (Helena Sabina Vasiulis Isiliane) 
e SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (Sebastião Canevari). Sociedade Civil (Membros 
Efetivos): ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTMISTA (Sylvia Maria de Souza Fortes 
Cardoso); ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Félix Duela); CDPEMA (Carlos 
Alberto Arraes) e ASSOCIAÇÃO DO COMITÊ DA CIDADANIA PELA ÉTICA NA POLÍTICA E 
DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto). Municípios 
(Membros Efetivos): SANDOVALINA (Helaise Farias Padovan); SANTO ANASTÁCIO (Danilo 
Morel Pinto); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi) e PRESIDENTE PRUDENTE (Antonio 
César Silveira). Além de outros convidados conforme registro próprio. A coordenadora do GEA 
solicita a representante da Associação Ecológica Regional de Presidente Prudente, Rita Morete 
para que leia a Ata da Reunião anterior, o representante da Prefeitura de Teodoro Sampaio, 
Eber, faz uma correção na quantidade de municípios que se refere na Ata, a representante da 
Associação Ecológica Regional de Presidente Prudente, Rita diz que ao contrário do que está na 
Ata da Reunião anterior o assunto tratado foi o cadastro de projetos de Educação Ambiental da 
região para formar um banco de dados. O representante da CDPEMA, Carlos Arraes, fala sobre 
a formação de uma comissão para a criação deste banco de dados. A Coordenadora do GEA, 
Julieta, solicita aos presentes que apresentem suas propostas de projetos para a tomada de 
recursos 2005 do FEHIDRO. O representante da Cooperativa de Alunos da E.T.E. de Presidente 
Prudente apresenta o projeto de sua entidade que trata basicamente de cursos de capacitação 
de produtores rurais além da compra de equipamentos para uma sala de aula. A representante 
do Centro Paula Souza de Presidente Prudente (Colégio Agrícola) completa com alguns dados 
afirmando que será usada toda a extensão do Colégio no projeto, como hortas, viveiros, aviários, 
etc, além dos profissionais que trabalham no Colégio que comporão o corpo docente do curso. O 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro, questiona sobre a operacionalização do 
curso, e o representante Gilson diz que haverá a tentativa de parceria com as prefeituras. O 
representante da Polícia Militar Ambiental, Sargento Demétrio, apresenta o Projeto “Ensino 
Sistematizado de Proteção a Natureza”, que tratará da Educação Ambiental por meio de 
palestras, passeios ecológicos e cursos para produtores rurais, pescadores e alunos das escolas 
da região. O projeto visa adquirir um veículo furgão que será devidamente equipado para 
operacionalização dos objetivos. O representante da APOENA, Djalma, apresenta o projeto de 
entidade, um Atlas das Aves do Pontal do Paranapanema, ele menciona a importância do projeto 
e sua relação com o recurso hídrico e com a flora da região. A Coordenadora do GEA, convida 
do representante da CDPEMA, Carlos Arraes, para apresentar o projeto de sua entidade 
intitulado Levantamento Sócio-Ambiental do Pontal do Paranapanema, que tem como objetivo 
elaborar um documentário em vídeo sobre os problemas sociais e sua relação com os problemas 
ambientais, o objetivo da ONG é trabalhar junto com as prefeituras da área de abrangência do 
CBH-PP para ajudar na operacionalização, e tem como público alvo as escolas da rede pública 
e, futuramente, particulares. O Professor César informa a todos sobre um projeto que a UNESP 
está iniciando com CBH-AP para a construção de um prédio nas dependências da UNESP para 
ser um Centro de Grupos de Pesquisas, orçado no valor de R$ 500.000,00, contando com R$ 
204.000,00 do CBH-AP, ele menciona sobre a possibilidade do CBH-PP entrar como parceiro 
nesta ação. A representante da CESP, Carmem, indaga ao Professor César sobre como o CBH-
PP poderia fazer parte dessa parceria, o Professor explica que isso tem que ser discutido, mas 
talvez o comitê entraria com alguma verba, havendo a necessidade uma posição do CBH-PP 
sobre o interesse na parceria ou não. O Secretário Executivo Adjunto, Sandro diz que seria 
interessante haver uma análise dos projetos para a contemplação do recurso e, menciona a 
possibilidade de haver uma parceria entre alguns tomadores que apresentaram projetos na 
reunião de hoje. A representante da Associação Ecológica Regional, Rita fala da possibilidade de 
deixar o projeto da CDPEMA para o ano que vem para entrar em parceria com a atualização do 
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CD de Educação Ambiental do Pontal do Paranapanema, o representante Carlos Arraes, diz que 
seria interessante aprovar o projeto de sua entidade este ano ainda. O representante da Polícia 
Ambiental, Sargento Demétrio, diz que pode estruturar o projeto da Polícia Ambiental para ser 
executado em parceria com os técnicos do Colégio Agrícola. O Presidente do CBH-PP diz que 
poderia haver uma reunião entre os representantes das entidades que apresentaram propostas 
de projetos aqui hoje para que eles façam as devidas adaptações para uma possível parceria e 
apresente o resultado numa próxima reunião. Após uma votação dos presentes nos projetos 
apresentados, chega-se a conclusão que somente três, dos quatro projetos, se reunirão em 
separado para propor um parceria entre eles, sendo os projetos da Polícia Militar Ambiental (23 
votos), Centro Paula Souza de Presidente Prudente (21 votos) e APOENA (20 votos), a 
CDPEMA conseguiu apenas 06 votos e não se classificou para pleitear o recurso. Não havendo 
mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 
final. Presidente Prudente, no segundo dia do mês de maio de dois mil e cinco. Grupo de 
Educação Ambiental, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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