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ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO 2011/2012
DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e doze, às nove horas, na sala de reunião do DAEE em
Presidente Prudente, realizou-se a 6ª Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental – CT-EA, Biênio
2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, onde estavam
presentes os representantes dos segmentos conforme a lista de presença anexa. Iniciando a reunião o Sr.
Pedro Sérgio Mora Filho - Coordenador da CT-EA, colocou a ata da reunião anterior em discussão, que após
a leitura, foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Pedro Sérgio Mora Filho inicia uma
apresentação sobre o projeto “Campanha Regional de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio
Santo Anastácio”, dizendo que trata-se de empreendimento financiado com recursos do FEHIDRO e indicado
pela CT-EA em 2009. O Sr. Pedro Sérgio Mora Filho passa a palavra para o Sr. Daniel Albuquerque
representante da UNIESP, que realiza a apresentação do material de trabalho do projeto: folder, gibi
interativo, e a cartilha “Trabalhando com a Natureza”, este ultimo cedido pela CATI. Dando continuidade, o Sr.
Daniel apresenta o andamento do projeto, e explica que foi trabalhada a conscientização ambiental de
produtores rurais e estudantes da 4ª série do ensino fundamental (faixa etária correspondente a 09 nove anos
de idade). Daniel frisou os reais objetivos do projeto, e também as atividades que foram realizadas para essa
campanha, ressaltando a forma de divulgação para mobilizar produtores rurais, e como foi o trabalho de
conscientização. Com a palavra, o Coordenador desta câmara técnica, relatou alguns pontos positivos e
negativos que obtiveram no trabalho. Ressaltou também, que além de passar informação teórica aos
produtores rurais, realizaram trabalhos de campo. Em seguida o Sr. Pedro Sérgio Mora Filho abre um
momento de discussão, onde alguns membros da reunião deram sugestões de como realizar uma melhor
divulgação do projeto aos produtores rurais, de maneira que seja efetivo o comparecimento nos encontros. O
Sr. Daniel com a palavra apresenta mais um material da campanha, sendo este um vídeo. Em seguida,
alguns membros opinaram sobre o material apresentado, e trataram principalmente da questão dos parceiros
do projeto que apareceram no vídeo. O coordenador da Câmara, com a palavra, entra no assunto do X
Diálogo Interbacias, e ressalta para quem estiver interessado, começar a preparar seu projeto para
posteriormente ser analisado pelos demais membros desta câmara e possível apresentação no X Diálogo.
Sugere para conter na pauta da próxima reunião, sobre a apresentação das propostas de projetos e sua
respectiva inscrição, para serem apresentados no evento. Em seguida, o Coordenador da Câmara encerrou a
reunião e agradeceu a presença de todos. 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 dezoito dias do mês de maio de 2012.
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