ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala
de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 4ª 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 coordenador da Câmara Técnica de
Educação Ambiental, o Sr. Murilo Cavalheiro, inicia a reunião, solicitando a inversão da
pauta para que a apreciação da ata da reunião anterior seja feita ao final da reunião para
que haja tempo para reprodução das cópias. Inversão da pauta aprovada seguiu-se
passando a tratar do assunto “Adequações do Projeto Dimensionando a Pegada Ecológica”
da ONG Pontal Flora, projeto este que foi deliberado na reunião anterior para ser indicado
ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO para o pleito de 2013. Seguindo o Sr.
José Catarino informa que apenas a representante da Prefeitura Municipal de Narandiba
enviou suas considerações, sendo que muitos outros membros alegaram não terem tido
tempo para tanto. A representante da UNESP e vice-coordenadora da CT-EA Sra. Renata
Ribeiro ressalta que os objetivos, metas e produtos do projeto devem estar claros no Termo
de Referencia, por isso a necessidade de adequações. Com base no documento intitulado
“Roteiro Básico para Elaboração de Termo de Referencia de Educação Ambiental
FEHIDRO” foram discutidas as alterações e adequações quanto a forma e organização do
referido projeto. Tendo em vista o horário avançado o Sr. coordenador sugere que os
membros da CT-EA que tiverem disponibilidade, se reunam após o almoço juntamente com
o Sr. José Catarino para continuarem a análise do projeto na sala de reunião do Centro de
Grupos de Pesquisas da FCT/UNESP já reservada para esta finalidade. Em seguida o Sr.
coordenador coloca a ata da última reunião em apreciação que após lida e feitas as devidas
considerações foi aprovada por unanimidade. O Sr. Murilo Cavalheiro 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 dez dias do mês de junho de dois mil e treze.
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