ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA – BIÊNIO
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 6ª 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, e passa a palavra para a Srª Monica Kurak, que procede à leitura da
ata da reunião anterior, e que após lida é colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Com
a palavra, o Sr. Murilo faz comentários sobre a importância desta reunião, que visa à preparação
para o XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. A palavra é passada
ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que faz comentários sobre a reunião de
organização do “XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental de Recursos Hídricos”, que ocorreu
no dia 04 de julho de 2013, e faz a leitura da ata desta reunião de organização. Em seguida, o Sr.
Murilo Cavalheiro apresenta a avaliação do andamento dos encaminhamentos do X Diálogo,
ressaltando que a Elaboração/Atualização do programa de Educação Ambiental do CBH – PP. Entra
em questão a elaboração de um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, onde a Srª Monica
Kurak se disponibiliza a fazer parte deste grupo, e comenta que tem alunos da área de marketing
que também podem contribuir com este GT. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, visando
responder o documento construído no Diálogo do ano de 2012, expõe uma Minuta de Resposta a
ser enviada para a Comissão Organizadora do XI Diálogo. Após analisada esta minuta, o Sr. Murilo
emite comentários sobre o novo site do CBH-PP que está em fase de conclusão, e destaca a
possibilidade de criar um portal de Educação Ambiental; e apresenta o logo do XI Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental de Recursos Hídricos, evento que será realizado do dia 02 ao 05
de setembro de 2013, em São Pedro-SP. Em seguida, o Sr. Murilo faz uma breve apresentação dos
mini-cursos e oficinas que serão oferecidos no XI Diálogo, e ainda, expõe as datas para envio de
trabalhos e inscrições para concurso de Fotografia, lembrando que os trabalhos deverão ser
apresentados em banners. Com a palavra, o Sr. Murilo informa sobre as vagas subsidiadas para
participação do XI Diálogo, sendo que há preferência para aqueles que vão apresentar trabalhos, e
destaca que o deslocamento não está incluso. A palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que
informa e faz comentários sobre o processo de realização da 4ª Conferencia Nacional de meio
Ambiente, sendo que de início, ocorrerão as Conferencias Regionais/ Municipais. Com a palavra o Sr.
João Mendes Barreto, faz comentários sobre a 36ª Reunião Ordinária do CBH-PP, em especial sobre
a Minuta da Deliberação CBH-PP/151/2013. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, nota que a
Deliberação CBH-PP/151 foi retirada da pauta, e ressalta que o assunto continuará em discussão
nesta CT. O Sr. Sandro Selmo, informa que este assunto foi levado à CT-Jurídica Institucional. Após
comentários dos membros presentes sobre o assunto, o Sr. Murilo Cavalheiro informa que dia 31 de
julho, na quinta-feira, ocorrerá uma reunião com o Coordenador de Recursos Hídricos, onde com o
Secretário Executivo do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo, estará presente. Com a palavra, o Sr.
Carlos Alberto Arraes, destaca e comenta sobre a efetiva participação do Sr. Roberto Shirasaki neste
CBH. A palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que expõe uma Moção sobre o grande potencial a
exemplar atuação e contribuição do Sr. Roberto Shirasaki no CBH-PP, bem como na CT-EA. 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 trinta dias
do mês de julho de dois mil e treze de dois mil e treze.
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