ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO
2011/2012 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reunião do
DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 8ª 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. Sandro Roberto Selmo apresenta o calendário
das atividades previstas e reuniões programadas para primeiro semestre de dois mil e treze e indica
cinco assuntos tidos como prioridades para o CBH-PP trabalhar durante o ano (1- Aprovação do
Relatório de Situação; 2- Eleição dos membros e Diretoria para o Biênio 2013/2014; 3Comemoração do Dia Mundial da Água 2013; 4- Critérios para Investimentos dos recursos do
FEHIDRO – 2013; e 5- Adequar e aprovar as adequações da Fundamentação da Cobrança). Após
as considerações, Sr. Carlos Alberto Arraes, vice-coordenador da CT-EA, comenta sobre a
possibilidade de inclusão evento que a CDPEMA realizará ao Dia Mundial da Água. Em seguida o
Sr. Sandro explica que novas atividades poderão ser inseridas conforme necessário e solicita que o
Sr. Carlos Alberto proceda à leitura da ata da reunião anterior, que após lida e feita as devidas
correções é aprovada por unanimidade. O Sr. Sandro inicia uma apresentação sobre o tema da
ONU para o Dia Mundial da Água de 2013, cujo título é “Ano Internacional da cooperação pela
água.”, posteriormente abre espaços para que a Câmara Técnica sugira o que poderá ser feito em
termos de estrutura, local e como poderá ser realizado o evento. Com a palavra o Sr. Carlos, sugere
que os procedimentos de organização do Dia Mundial da Água sejam realizadas pouco antes do fim
de cada ano, para que se faça com maior tempo hábil. E ainda que o evento deste ano seja
realizado em um local amplo, aproveitando o público, para divulgação do assunto, recomenda ainda
que eventos deste tipo podem se tornar rotineiros. O Sr. Sandro comenta sobre a possibilidade de
unir o Dia Mundial da Água às comemorações do aniversário do município de Narandiba. Em
seguida, abre espaços para que a CT-EA apresente sugestões de lugares. Os membros indicam
Unesp, Unoeste e Centro Cultural Matarazzo como possíveis locais para o evento, por serem locais
amplos. Posteriormente o Sr. Murilo sugere que os três projetos de Educação Ambiental indicados
pela Câmara Técnica sejam apresentados no dia do evento. Após todas as tratativas, o Sr. Sandro
Selmo avisa que ainda haverá outra reunião para finalizar a organização do Dia Mundial da Água
marcada para o dia vinte e cinco de fevereiro e lembra também aos membros que pensem na
possibilidade da criação de um projeto de Educação Ambiental para financiamento do FEHIDRO
2013. Em seguida, o Coordenador da Câmara, Sr. Pedro, abre a palavra para outros assuntos.
Seguindo, o Sr. Carlos Alberto comenta sobre a possibilidade de algum membro da CT-EA
participar da comissão julgadora dos trabalhos do CDPEMA e se dispôs a enviar convite a todos do
CBH-PP. Posteriormente, o Sr. Pedro retoma o assunto dos projetos do FEHIDRO 2013, propondo
um planejamento em longo prazo para as ações de Educação Ambiental, executando um pequeno
projeto para que este possa nortear tudo o que tiver que ser feito durante este novo biênio. Com a
palavra, o Sr. Murilo comenta que não é necessário tomar recurso para fazer programa de
Educação Ambiental e sim para executar as ações que foram previstas para este fim, ainda sugere
que se crie um Grupo de Trabalho para retomar um programa de ação neste sentido. A princípio
fica estabelecido que façam parte do grupo o Sr. Roberto, o Sr. Pedro, o Sr. Carlos Alberto, a Srª
Graça, a Srª Julieta, o Sr. Murilo e a Srª Carmem. Posteriormente o Sr. Coordenador da CT-EA
agradece a presença de todos e encerra a reunião Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui,
Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de
direito. Presidente Prudente, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e treze.
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