ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/CT-EA – BIÊNIO
2013/2014 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 9ª 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 passa a palavra para a Srª Márcia,
para que proceda a leitura da ata da reunião anterior, e após lida foi colocada em votação, a qual é
aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro Sugere a inversão da pauta,
para que seja aproveitada a presença de um representante da Duke Energi para melhor andamento
dos trabalhos. A inversão da pauta foi aceita, e primeiramente foi apreciado o assunto da
“Organização do XV Encontro de Educadores em Defesa da Água”. Posteriormente, o Sr. Murilo
emite comentários sobre o tema do Dia Mundial da Água que a ONU definiu para o ano de 2014,
em seguida apresentou o logo e entregou aos membros presentes um material referente ao tema, o
qual foi extraído e traduzido do site da ONU. Dando continuidade aos trabalhos, foi tratada a
possibilidade de um momento de oficinas, mini-cursos e visitas técnicas durante o evento. Quanto
as oficinas foram analisados os possíveis temas bem como elas serão conduzidas. A palavra é
passada para a Srª Gláucia que sugere uma oficina para educadores da Educação Inclusiva. Com a
palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro expõe que o material do evento conta com a colaboração de
parceiros para que o mesmo seja confeccionado. A palavra é passada para a Srª Eliana Junqueira,
da Secretaria do Meio Ambiente de Presidente Prudente, que comenta sobre os eventos da
Secretaria, e disponibiliza a agenda para que possa ser exibido o filme “Quem Controla a Água”. Os
membros desta CT trocam informações e emitem sugestões sobre o evento, e o Sr. Murilo
Cavalheiro propõe para que as Diretorias de Ensino ofereçam uma oficina de protagonismo juvenil.
Dando seguimento aos trabalhos, algumas oficinas já foram definidas bem como os respectivos
palestrantes. Com a palavra, o coordenador desta CT destaca os avanços na organização deste
evento para Educadores, e nota que outros pontos devem ser definidos, por exemplo, o meio de
divulgação, modo e período de inscrições de trabalhos, comissão de seleção de trabalhos, parceiras
e patrocinadores. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo tece comentários sobre o Conteúdo do PEA, e
ressalta o mapeamento de Educação Ambiental para compor este Programa. 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 treze dias do
mês de novembro de dois mil e treze.
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