
 
 
 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL – CT-EA – BIÊNIO 
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL  DO PARANAPANEMA. 
 
Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na 
sala de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 2ª Reunião da Câmara 
Técnica de Educação Ambiental - CT-EA, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, onde estiveram presentes os 
representantes dos segmentos, conforme a lista de presença anexa. O Sr. Murilo 
Cavalheiro, coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental inicia a reunião, e 
solicita que o Sr. Roberto Shirasaki proceda à leitura da ata da reunião anterior, que após 
as devidas correções é aprovada por unanimidade. Primeiramente é abordada a avaliação 
do evento “ XV Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”. Com a palavra, a  
Srª Gláucia Lamante, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente, ressalta sua 
preocupação com a maior participação de professores da rede de ensino, e quanto ao  
próximo evento, no ano de 2014, solicita que haja uma convocação aos professores, devido 
ao processo burocrático necessário para que os professores se façam presente no evento. 
Com a palavra, o Sr. Murilo, faz comentários quanto às colocações feitas péla Srª Gláucia, 
e informa que nas fichas de avaliações respondidas no “ XV Encontro Regional de 
Educadores em Defesa da Água”, muitas tinham essa questão da participação dos 
professores, bem como dos municípios. A Sr.ª Carmem Menezes, emite comentários, e 
enfatiza a importância da Diretoria de Ensino nas reuniões da CT-EA. Com a palavra, o Sr. 
Murilo informa que foi atendido o pedido da Diretoria de Ensino, quanto à solicitação de 
elaborar um cronograma com as reuniões desta Câmara Técnica, cronograma que foi 
disponibilizado via impressa aos membros. Em seguida, o Sr. Murilo apresenta as 
avaliações, as respostas e seus respectivos percentuais representados em um gráfico. 
Posteriormente o Sr. Murilo apresenta uma síntese quanto às sugestões emitidas do que 
pode ser melhorado no evento. Com a palavra, a Sr.ª Renata Ribeiro, faz alguns 
comentários quanto a síntese apresentada, e acrescenta que deve haver um maior 
dinamismo nas apresentações. O Sr. Roberto Shirasaki, sugere a criação de um Grupo de 
Trabalho para tratar especificamente das questões correlatas ao evento realizado 
costumeiramente no Dia Mundial da Água, o Encontro Regional de Educadores em Defesa 
da Água. Com a palavra, o Sr. Murilo informa que já houve tratativas quanto a um Grupo de 
Trabalho em outra ocasião, e já foi montado este grupo sendo os seguintes integrantes: Sr. 
Roberto Shirasaki, Sr. Pedro Sérgio Mora Filho, Sr. Carlos Arraes, Sr.ª Maria das Graças 
de Souza, Sr. Julieta Duela , o Sr. Murilo Cavalheiro e a Sr.ª Carmem Menezes, portanto é 
devida a inserção da Srª Maria Christina Lamante, Sr.ª Gláucia Cintra, Sr.ª Lucila Maioli, 
Sr.º Milton Paulo dos Santos, Sr.ª Nadir Volpe, Sr.ª Lúcia Nishijima, Sr.ª Renata Ribeiro, 
Sr.º Paulo Iacia e a Sr.ª Andressa de Carvalho. Em seguida, a Sr.ª Carmem sugere que as 
reuniões deste Grupo de Trabalho sejam realizadas após as reuniões da CT-EA. Com a 
palavra, o Sr. Danilo Morel, informa que irá verificar a possibilidade do próximo Encontro 
Regional de Educadores em Defesa da Água, ser realizado no Centro Cultural Matarazzo, 
em Presidente Prudente. O Sr. Murilo Cavalheiro, abre um momento para que se 
manifestem aqueles interessados a apresentar projetos para que sejam realizados com 
recursos advindos do Fundo estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Com a palavra, o 
Sr. Daniel Pereira, representando o Sr. Pedro Sergio Mora Filho, demonstra interesse de 
um projeto movido pela da Fundação UNIESP Solidária. O Sr. Murilo, solicita que os 
interessados tragam no dia 28 (vinte e oito) de maio os projetos com seu conteúdo 
completo e valores, para serem apresentados nesta Câmara Técnica. Com a palavra, o Sr. 
Sandro Selmo faz esclarecimentos quanto ao período para serem utilizados os recursos 
solicitados, e ainda, destaca os materiais que podem ser adquiridos com esses recursos.  
Em seguida, o Sr. André Santana, aluno do Mestrado na UNOESTE, trata do projeto que 
está realizando sobre qualidade da água em assentamentos na região da cidade de 



 
 
 

Teodoro Sampaio. E o Sr. Murilo, em seguida, esclarece que este projeto do Sr. André, 
enquadra-se em projeto de Gestão Hídrica. Com a palavra, o Sr. Vinícius de Oliveira, faz 
tratativas quanto à possibilidade de projetos com extensão regional, destacando a reserva 
legal e APPs em vista dos produtores rurais. Posteriormente, a Srª Renata Ribeiro, emite 
comentários sobre os critérios para os projetos, destacando a política nacional de recursos 
hídricos. Com palavra, o Sr. José Catarino, faz comentários quanto a abrangência de um 
projeto de capacitação técnica, devendo envolver professores e técnicos de prefeituras, 
com uma fase de plantio piloto posteriormente, visando trabalhar por unidade de 
gerenciamento de recursos hídricos. Em seguida, a Sr.ª Renata Ribeiro sugere que neste 
projeto de capacitação técnica tratado pelo Sr. Catarino, trabalhe um público por vez, 
formando assim, multiplicadores do aprendizado. É aberto um momento de debates e 
sugestões. Com a palavra, o Sr. Murilo informa que o projeto “Campanha Regional de 
Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Anastácio”, da Fundação UNIESP 
Solidária, deve estar encerrado para poder deliberar pelo Comitê novo projeto, e destaca 
que os interessados a apresentar projetos foram às seguintes entidades: Fundação 
UNIESP Solidária, UNESP, Pontal Flora e CDPEMA. O Sr. Murilo Cavalheiro informa que a 
pauta da próxima reunião, no dia 28 ( vinte e oito) de maio, abordará a apresentação dos 
projetos a serem indicados ao FEHIDRO/2013. Com a palavra, o Sr. Catarino, após 
tratativas e sugestões, agenda para o dia 2 ( dois) de maio, nas dependências da Pontal 
Flora, na cidade de Presidente Venceslau, um encontro com os interessados para tratar 
sobre o projeto de capacitação técnica. A Sr.ª Gláucia, com a palavra, trata sobre a 
Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente – CNIJMA, e informa que se 
caracteriza por um processo dinâmico de diálogos e encontros, demonstra a importância de 
haver uma fusão de ações juntamente com uma parceria na orientação técnica com o 
Comitê de Bacias, sendo que em 31 de agosto ocorrerá a Conferencia nas Escolas; 06 de 
outubro ocorrerá a Conferência Regional; 25 de outubro a Conferencia Estadual ; de 25 a 
29 de novembro será realizada a Conferencia Nacional. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo 
sugere uma reunião específica ao assunto, com a Secretaria Executiva do CBH-PP, 
juntamente com as 3 (três) Diretorias de Ensino, para conhecer a CNIJMA e montar uma 
estratégia para realizar os trabalhos necessários. Em seguida, o Sr. Murilo informa que será 
em 18 de abril de 2013, a reunião Especial para tratar da CNIJMA. E posteriormente, o Sr. 
Murilo aborda questões sobre a organização do XI Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental. A Sr.ª Carmem propõe levar como oficina, o projeto “Rios Vivos “. Com a 
palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro informa a questão levantada pela Sr.ª Suraya Modaeli, em 
reunião que ocorreu em 8 (oito) de abril, na cidade de São Pedro-SP, que é a possibilidade 
da biblioteca móvel da UNESP estar no XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental. 
Posteriormente, é aberto um momento de debates e sugestões. O Sr. Murilo ressalta para 
que os membros fiquem atentos no site do Diálogo Interbacias, e nas datas de inscrições 
dos trabalhos para serem apresentados no evento. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo 
agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, 
será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos dezesseis dias do mês de 
abril de dois mil e treze. 
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