ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA.
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Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a
10ª Reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental CT-EA, Biênio 2013/2014, do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes os representantes
dos segmentos, conforme a lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr. Murilo
Cavalheiro Coordenador da CT-EA, dá início à reunião e passa a palavra para a Srª
Gláucia Aparecida Rosa Cintra para que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Após a leitura da ata, foi colocada em votação, a qual é aprovada por unanimidade. A
palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, que tece comentários sobre o Programa de
Educação Ambiental, o qual vai fazer parte do Plano de Bacia. Quanto aos preparativos
para a realização do XVI Encontro de Educadores Em Defesa Da Água, o Sr.
Murilo destaca que a Sabesp disponibilizou sacolas para serem entregues no evento, e
ainda, comenta sobre os materiais que vão conter nesta sacola, e ressalta aos membros
presentes que fiquem a vontade para encaminhar materiais à Secretaria Executiva deste
CBH, para a preparação das sacolas. Posteriormente, os membros presentes trocam
ideias e informações, e pré agendam uma reunião desta CT para o dia sete de março.
Em seguida, o Sr. Murilo Cavalheiro orienta os membros presentes para que se dê início
à análise dos projetos para o pleito do FEHIDRO/2014, protocolizados na Secretaria
Executiva do CBH-PP, no período do dia 13 a 14 de fevereiro de 2014. Ainda com a
palavra, o Sr. Murilo comenta sobre a situação de alguns projetos de Educação
Ambiental apresentados para o pleito do FEHIDRO/2013 que foram cancelados, e ainda
destacou alguns itens do projeto referente a Pontal Flora. Em seguida, foi iniciada as
análises dos projetos, e posteriormente os projetos de Educação Ambiental foram
pontuados. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Coordenador da CT-EA, 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 fevereiro de dois mil e quatorze.

_____________________________
Murilo Gonçalves Cavalheiro
Coordenador da CT-EA

_____________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” da CT-AI

