ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO 2011/2012
DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na sala de reunião
do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 7ª 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 passa a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro que fez algumas observações a
respeito de alterações na diretoria do DAEE de Pres. Prudente e consequentemente na Diretoria do CBH-PP,
onde o Sr. Sandro Roberto Selmo foi nomeado como Secretario Executivo e o Sr. Murilo Gonçalves
Cavalheiro nomeado Secretario Executivo Adjunto. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo ressaltou o trabalho que
foi exercido pelo secretario anterior, o Sr. Osvaldo Massacazu Sugui, que teve um longo período de atuação
como secretário executivo. Em seguida, o Sr. Murilo faz a leitura de um e-mail enviado pelo Sr. Eber José
Soragis, ex-diretor do Meio Ambiente do município de Teodoro Sampaio, onde agradece pela oportunidade de
ter sido membro do GEA/CT-EA. Com a palavra, o Sr. Pedro Sergio Mora Filho, Coordenador da Câmara
inicia a reunião com a apreciação da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas correções,
foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta o Sr. Coordenador inicia os trabalhos com o assunto da
participação no “X Diálogo Interbacias”. Com a palavra a Sra. Carmen Lucia Zaine Menezes, representante da
CESP, ressalta que um dos diferenciais deste X Diálogo é que os projetos serão apresentados somente em
formato de painéis, ressalta também a realização de oficinas e mini-cursos. O Sr. Coordenador dá
continuidade ao assunto e abre um momento para que os demais manifestem- se sobre os trabalhos a serem
apresentados. Dando continuidade, os membros da câmara expõem suas opiniões a respeito da anuidade em
que ocorre o Diálogo Interbacias. A Sra. Carmem, que participou de todos os eventos anteriores, ressalta que
inicialmente a ideia era de que o evento ocorresse a cada dois anos, mas que o sucesso do evento fez com
que sua realização fosse anual. O Sr. coordenador, passa a palavra a Sra. Renata Ribeiro, que apresenta o
andamento dos trabalhos relativos ao projeto “Rios Vivos”. Em seguida, a Sra. Maisa Hortal da CAÁ
Consultoria Ambiental, apresenta o projeto da WET (Water Education for Teachers), que tem por objetivo
contribuir com o desenvolvimento, implementação e evolução de programas de gestão de recursos hídricos.
Ainda com a palavra, a Sra. Maisa apresenta alguns materiais didáticos e a metodologia adotada. Com a
palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo comenta sobre a importância de que todas as ações de educação
ambiental apoiadas pelo CBH-PP, estejam voltadas aos recursos hídricos. Posteriormente, o Coordenador
passa a palavra a Sra. Maria das Graças, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), que comenta sobre a
evolução dos trabalhos do projeto “Nossa Bacia D’água“. Seguindo o Sr. Coordenador, abre espaço para
outros assuntos. E com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro ressalta que o prazo de inscrições para compor
plenária do Comitê Federal do Rio Paranapanema é de 31 de agosto de 2012. 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 dezessete dias do mês de agosto de 2012.
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