
 
 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL – CT-EA – BIÊNIO 
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL  DO PARANAPANEMA. 
 
Aos dezoito 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 5ª 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, procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que após lida é colocada em votação, e aprovada por 
unanimidade. Após a aprovação da ata, a palavra é passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo 
que expõe o assunto a ser tratado: Análise da documentação dos projetos protocolados 
visando à pontuação e hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2013. O Sr. Sandro 

Roberto Selmo, divide os membros presentes em grupos, e dá orientações sobre os 

procedimentos para análise dos projetos protocolados no período de 13 e 14 (quinta a 
sexta-feira) de junho de 2013, até as dezessete horas na Secretaria Executiva do CBH-PP, 
e faz a distribuição dos projetos para serem avaliados e pontuados pelos grupos. Após as 
analises e as respectivas pontuações dos projetos, o Sr. Murilo Cavalheiro solicita ao Sr. 
José Catarino para que comente sobre as adequações no projeto de educação ambiental 
“Interagindo com a Pegada Ecológica Municipal”. Após os comentários do Sr. José 
Catarino, o Sr. Murilo Cavalheiro apresenta a pontuação geral de hierarquização dos 
projetos analisados. Em seguida são tratados outros assuntos, e com a palavra, a Srª 
Julieta Felix Duela faz agradecimentos à Srª. Carmen Menezes pela realização de palestras 
no município de Regente Feijó – SP. Posteriormente, a Sr. Renata Ribeiro convida os 
presentes na reunião, para participar da “Oficina Rios Vivos” que irá ocorrer no período da 
manhã do dia 22 de junho, no córrego do Cedro, e o Sr. Roberto Shirasaki convida os 
presentes para a “2ª Conferência Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário” que será realizada dia 21 de junho no Centro de Formação Permanente dos 
Profissionais da Educação de Presidente Prudente (CEFORPPE), e informa que enviará o 
convite no e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, para que o Sr. Coordenador da CT-
EA encaminhe para os membros do CBH-PP. Tratados todos os assuntos da pauta, 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 dezoito dias do mês 
de junho de dois mil e treze. 
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