
 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMB IENTAL/CT-EA – BIÊNIO 
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL  DO PARANAPANEMA. 
  

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala 

de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 8ª 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, e sugere que caso haja tempo, seja 

inserido na pauta a definição do conteúdo do “Portal de Educação Ambiental” do site do CBH-PP. 

Com a palavra o Sr. João Mendes Barreto comenta sobre o comunicado enviado aos membros do 

CBH-PP sobre o triste fato ocorrido com o Dr. Mario Modaelli Filho (25 anos), filho do casal Suraya 

Mário Modaelli, que veio a falecer em um acidente na data de 05/10/2013. Em seguida os presentes 

na reunião fazem minuto de silêncio em solidariedade à família Modaelli. É sugerido ainda que esta 

ata, após sua aprovação seja enviada a família. Seguindo a pauta o Sr. Carlos Alberto Arraes 

procede a leitura da ata da reunião anterior que após as devidas adequações, foi aprovada por 

unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro apresenta os e-mails com sugestões de 

alguns membros da CT, os quais foram enviados pela Srtª. Cristina Garcia representante da CESP 

e pela Srtª Gláucia Lamante, representante da Diretoria de Ensino de Pres. Prudente. Em seguida, 

o Sr. Murilo emitiu comentários sobre as sugestões enviadas, e a respeito do conteúdo do e-mail da 

Srtª. Cristina Garcia sugeriu incluir dentro do documento colaborativo do PEA. O Sr. Murilo 

Cavalheiro também apresentou considerações dadas por membros da CT-EA para o PEA. A 

palavra é passada ao Sr. Carlos Arraes que emite comentários sobre o Programa Nacional de 

Educação Ambiental disponível no site do IBAMA. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr, João 

Mendes Barreto que parabeniza o trabalho de uma aluna em uma escola do Município de Regente 

Feijó e sugere que a mesma seja convidada para exposição em uma das reuniões da CT-EA, 

sugestão esta que é aceita por toda a Câmara Técnica. O próximo assunto a ser tratado é sobre a 

“Organização do XV Encontro de Educadores em Defesa da Água”. Com a palavra o Sr. Murilo 

informa que a prefeita do Município de Rosana ofereceu a cidade para sediar o evento, e nota que 

como dia 22 de março de 2014 será em um sábado, o evento deverá ser realizado na sexta-feira, 

dia 21. A palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que faz comentários sobre o evento, o qual deve 

estar em sintonia com o tema instituído pela ONU, e ainda parabeniza a colaboração e os esforços 

desta Câmara Técnica, por tratar da organização do evento com maior antecedência. Com a 

palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro informa que o assunto da Definição do Conteúdo do PEA será para 

a pauta da próxima reunião. 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 vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e treze.  
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