ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/CT-EA – BIÊNIO
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 7ª 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 expondo os assuntos da pauta, seguindo solicita ao Sr. Carlos Alberto
Arraes que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura da ata, a mesma é colocada
em votação e após as devidas correções, foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr.
Murilo Cavalheiro comenta sobre a Minuta da Deliberação/CBH-PP/151/2013, assunto levantado na
última reunião da CT-EA, e informa que o mesmo foi elevado a assessoria jurídica da Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos e a CTAJI (Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e
Institucionais) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CRH. Dando continuidade a reunião o
Sr. Murilo Cavalheiro faz uma breve apresentação sobre o XI Diálogo Interbacias de Educação
Ambiental em Recursos Hídricos, realizado em São Pedro/SP, nos dias 02 a 05 de setembro de
2013; expondo a lista com os nomes indicados para as vagas subsidiadas, ressaltando os membros
ausentes, e solicita maior comprometimento dos membros da CT-EA indicados para tais vagas em
edições futuras do evento. A Sra. Carmem Zaine Menezes sugere que para o próximo ano, as
instituições com vagas subsidiadas em 2013, que não foram ao evento e não avisaram com
antecedência, não sejam obtenham subsídio. Seguindo a pauta o Sr. Murilo expôs uma das
atividades realizadas durante o evento, o trabalho em grupo com a apresentação dos compromissos
assumidos para o próximo Diálogo. Em seguida, foram citados os projetos premiados como
“Práticas Significativas”, sendo que dos 08 (oito) premiados 02 (dois) foram ações realizadas por
membros do CBH-PP. Com a palavra, o Sr. João Mendes Barreto, sugere que seja realizado um
trabalho de divulgação desses trabalhos junto as Diretorias de Ensino da região, bem como às
Prefeituras Municipais. A Sra. Carmem Zaine Menezes propõe a divulgação destes prêmios durante
a próxima reunião plenária do CBH-PP como menção honrosa as instituições responsáveis pelos
projetos. Com a palavra, a Srª Gláucia Lamante, faz comentários sobre a Conferência Estadual
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, e ressalta a significativa representação da Diretoria de Ensino de
Presidente Prudente. Após um momento de troca de informações, o Sr. Murilo Cavalheiro informa
que o novo site do CBH-PP já está disponível para acesso, assim como uma página na rede social
“Facebook”, e comenta ainda que o portal de Educação Ambiental já foi criado, mas que falta definir
o conteúdo, e sugere que o assunto seja incluso em uma próxima pauta. Dando continuidade, o Sr.
Murilo expõe a composição do GT- Programa de Educação Ambiental, bem como as metas
assumidas para 2014. Tratados todos os assuntos da pauta, o coordenador desta CT 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 setembro de dois mil e treze.
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