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ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE 2005 DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e cinco, às nove horas, no Centro de Educação 
Tecnológica Paula Souza de Presidente Prudente (Colégio Agrícola), realizou-se a 5ª Reunião de 
2005 do Grupo de Educação Ambiental do CBH-PP, onde estavam presentes os representantes 
dos seguintes segmentos: Estado (Membros Efetivos): ITESP (Adalberto Lanziani) e CENTRO 
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA DE PRESIDENTE PRUDENTE (Helena 
Sabina Vasiulis Isiliane). Sociedade Civil (Membros Efetivos): ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA 
ARARAJUBA (Julieta Félix Duela). Municípios (Membros Efetivos): SANDOVALINA (Helaise 
Farias Padovan); PRESIDENTE VENCESLAU (Leo Cláudio Ulbrich); TEODORO SAMPAIO 
(Éber José Soragi) e PRESIDENTE PRUDENTE (Cristina Martins Domingos de Oliveira). Além 
de outros convidados conforme registro próprio. Após uma saída as dependências do Colégio 
Agrícola para conhecer a sala que faz parte do projeto apresentado pela Cooperativa de Alunos 
da E.T.E. de Presidente Prudente foi apresentado a todos um furgão já equipado do projeto da 
Polícia Militar Ambiental emprestado pelo Grupamento da Região de Marília para mostrar como é 
o furgão solicitado pelo projeto da Polícia Ambiental. A Coordenadora do GEA, Julieta, 
cumprimenta a todos e passa a palavra ao representante da Cooperativa de Alunos da E.T.E. de 
Presidente Prudente, Gilson para que dê as boas vindas aos presentes. O Secretário Executivo 
Adjunto do CBH-PP lê a Ata da reunião anterior e esta é aprovada por todos. Em seguida o 
representante da Cooperativa de Alunos da E.T.E. de Presidente Prudente, Gilson, faz uma 
apresentação do projeto desenvolvido em parceria com a Polícia Militar Ambiental e a APOENA, 
falando da importância e dos objetivos deste, após esta apresentação mais geral ele fala em 
como será a participação específica da Cooperativa de Alunos dentro do projeto, em seguida o 
Capitão PM Celso da Polícia Militar Ambiental fala das características mais específicas da 
participação de sua entidade no projeto e o representante da APOENA, Djalma, também fala da 
participação de sua entidade logo em seguida. Sobre o projeto da APOENA, a representante do 
Centro Paula Souza de Presidente Prudente, Helena, fala da possibilidade de se editar o livro 
somente em CD-ROM para minimizar os custos, e a representante da APOENA, Gláucia, diz que 
para o uso dentro das escolas a versão impressa facilitaria o manuseio. O Secretário Executivo 
Adjunto do CBH-PP, Sandro, fala da situação dos Recursos Financeiros disponibilizados pelo 
FEHIDRO ao CBH-PP e da porcentagem que está deliberada para a Educação Ambiental e para 
Gestão dos Recursos Hídricos. São detalhados os recursos necessários para execução dos três 
projetos, sendo, R$ 110.000,00 da Polícia Militar Ambiental, R$ 28.000,00 da Cooperativa de 
Alunos da E.T.E. de Presidente Prudente e R$ 29.000,00 da APOENA, somando um total de R$ 
167.000,00, lembrando que os valores iniciais de cada projeto eram, R$ 150.000,000 da Polícia 
Ambiental, R$ 50.000,00 da Cooperativa de Alunos da E.T.E. de Presidente Prudente e R$ 
36.000,00 da APOENA. A Coordenadora do GEA, Julieta, diz que necessário haver a redução de 
R$ 7.000,00 do total da verba pleiteada, e lembra dos cortes e reduções que a Polícia Ambiental 
e a Cooperativa de Alunos da E.T.E. de Presidente Prudente já realizaram. O representante da 
Cooperativa de Alunos da E.T.E. de Presidente Prudente, Edson Trevisan, diz que diversos 
materiais do projeto da Cooperativa e da Polícia Ambiental já foram cortados e alguns outros 
serão usados em sistema de parceria entre as duas entidades. O representante da APOENA diz 
que fará uma análise do projeto para ver a possibilidade do corte de R$ 7.000,00 e diz que caso 
isso não seja possível a entidade retirará do pleito  o projeto de confecção do livro. Não havendo 
mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 
final. Presidente Prudente, no décimo oitavo 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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