ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na
sala de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 3ª 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 faz a leitura da pauta,
e o Sr. Carlos Alberto Arraes se dispõe para a leitura da ata da reunião anterior, que após
lida e feitas às devidas correções é aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo
faz tratativas quanto aos Projetos de Educação Ambiental que serão apresentados, e
informa que a respeito da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente –
CNIJMA houve orientação técnica no dia 22 de maio de 2013. Em seguida, a Sra. Gláucia
Cintra, agradece a presença do representante da Pontal Flora, o Sr. José Catarino que
esteve presente na orientação técnica. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, solicita que
se manifestem aqueles que trouxeram projetos de educação ambiental para apresentar
nesta Câmara Técnica, onde o projeto mais votado será indicado para obter recursos
advindos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Iniciando as apresentações
para o pleito FEHIDRO 2009, o Sr. Carlos Alberto Arraes representante da CDPEMA
apresenta o projeto “Rios do Pontal”, ressaltando seus objetivos. A Srª. Alba Regina
Azevedo da UNOESTE faz a apresentação do projeto “Fragilidade e Potencialidade da
Bacia do Córrego do Cedro e do Córrego do Limoeiro. Em seguida, o representante da
Pontal Flora, o Sr. José Catarino, apresenta o projeto “Dimensionando a Pegada
Ecológica”. Após as apresentações o Sr. Murilo Cavalheiro, em consenso com a
representante da UNOESTE e os demais membros da CT-EA, informa que o projeto
apresentado pela representante da UNOESTE deve ser apresentado a Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS) uma vez que este se enquadra melhor
na categoria de “Gestão” e não de “Educação Ambiental”. Logo em seguida iniciou-se a
votação para escolha do projeto a ser indicado pela CT-EA para o FEHIDRO 2013, estando
concorrendo o projetos apresentados pela CDPEMA e pela PONTAL FLORA, tendo
vencido o projeto “Dimensionando a Pegada Ecológica” da Pontal Flora que obteve a
maioria dos votos, contra 01 voto favorável ao projeto “Rios do Pontal” da CDPEMA. O Sr.
coordenador sugere que o projeto “Rios do Pontal” seja retomado pela CT-EA no ano
seguinte, para uma análise mais criteriosa e que sejam feitas melhorias e adequações no
mesmo, tendo em vista que trata-se de uma boa ideia e que a mesma deva ser
aproveitada. Seguindo e o Sr. Murilo Cavalheiro se compromete a enviar o material do
projeto escolhido para os demais membros desta Câmara. Ficando agendada uma reunião
para o dia 10 de junho de 2013 as 9:30hs. na sala de reuniões do DAEE, para tratar sobre
as adequações no projeto “Dimensionando a Pegada Ecológica”. 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 vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e
treze.
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