ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO
2011/2012 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 9ª Reunião da Câmara Técnica de
Educação Ambiental - CT-EA, Biênio 2011/2012, 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. Carlos Alberto Arraes, vice-coordenador da
Câmara Técnica de Educação Ambiental inicia a reunião justificando a ausência do Sr.
Pedro Sérgio Mora Filho, coordenador desta Câmara e em seguida procede a leitura da ata
da reunião anterior, que após as devidas correções é aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, o Sr. Sandro Roberto Selmo faz um breve relato sobre a sua participação na
reunião prévia do Diálogo Interbacias que ocorreu no município de São Pedro dia 20 de
fevereiro, cujo encontro foram levantadas críticas sobre o X Diálogo Interbacias além de
ajustar os detalhes do próximo evento. Também, elogia e agradece a participação das três
Diretorias de Ensino junto ao CBH-PP e ao Diálogo Interbacias esclarecendo que o CBHPP é um dos únicos Comitês que atua em sinergia com os Educadores. Em seguida o Sr.
José Catarino sugere que as Diretorias de Ensino indiquem previamente os representantes
para participarem mais ativamente dos encontros do Diálogo. Dentro deste contexto, o Sr.
Sandro propõe ainda que para o próximo Diálogo seja apresentada uma oficina para tratar
dos assuntos relacionados à pretensão de se realizar concursos de mapas temáticos,
redações e outros temas. E ainda sugere que o IPE (Instituto de Pesquisas Ecológicas)
possa desenvolver os trabalhos propostos por se tratar de um instituto que realiza ações de
Educação Ambiental, explicando também que este assunto será conteúdo das próximas
reuniões. Prosseguindo aos assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo acerta todos os
detalhes do Dia Mundial da Água 2013 com a Câmara Técnica, destacando que o SENAC
disponibilizará trezentas pastas para serem entregues aos participantes e cem camisetas
para a organização, explicando também que se as entidades tiverem interesse em colocar
informativos nas pastas, que estes sejam entregues na Secretaria Executiva até o dia treze
de março. Ainda com a palavra lembra que a discussão para previsão de projeto de
Educação Ambiental como empreendimento de financiamento do FEHIDRO 2013 será
realizada futuramente. Após as tratativas, o Sr. Vice-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 cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e
treze.
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