ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA.
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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a 12ª
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, agradece a presença de todos, e informa aos
presentes que será apresentado a esta CT o “Projeto Agente Jovem Ambiental”
desenvolvido pelo Governo de Presidente Prudente, por meio da Coordenadoria da
Juventude, em parceria com a Empresa Júnior GeoAmbiental Jr, e que conta com alguns
apoiadores. Em seguida a palavra é passada ao Sr. Juliano Borges, que emite
comentários sobre os objetivos do projeto, e agradece a oportunidade de apresentar o
projeto a esta CT. Posteriormente a palavra é passada aos membros presentes da
Empresa Júnior GeoAmbiental Jr, Juliane e Kaike, que procederam a apresentação do
projeto, mostrando as etapas do planejamento, bem como o objetivo do projeto, e
também o material utilizado nas aulas, e destacam que os alunos do projeto recebem
refeições e todos recebem uniformes. Após a apresentação, os Srs. Sandro e Murilo, da
Secretaria Executiva do CBH-PP, parabenizam a iniciativa do projeto, o qual possui um
planejamento muito bom. Posteriormente, o Sr. Murilo retoma a pauta desta reunião e
passa a palavra a Sr.ª Julieta Felix Duela, para que proceda a leitura da ata da reunião
anterior. Após a leitura da ata, a mesma foi colocada em votação, e aprovada por
unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, comenta sobre a organização do
“XVI Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”, destacando o positivo
trabalho da organização do evento, e também dos apoiadores, e agradeceu a
contribuição e disponibilidade de todos para o bom andamento do Encontro.
Posteriormente a palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que agradece a colaboração de
todos que apoiaram e participaram da organização do evento, e também aqueles que
ministraram as atividades, e ainda demonstrou satisfação pelo evento ter acontecido
conforme o planejado, graças ao trabalho efetivo de todos os envolvidos com o Encontro.
Após as palavras do Sr. Sandro, alguns membros da CT comentam das oficinas que
participaram, emitiram sugestões para os próximos eventos como este, e demonstraram
que o “XVI Encontro de Educadores em Defesa da Água foi muito proveitoso. Em
seguida, o Sr. Murilo Cavalheiro nota que o nível das oficinas oferecidas bem como as
visitas técnicas foi muito bom e destacou que percebeu a satisfação dos participantes das
oficinas. O Sr. Murilo passa a palavra para o Sr. Álvaro Yanagui, que apresenta um
resumo das avaliações do evento, sendo fichas de avaliações preenchidas pelos
participantes do evento, e que foram depositadas em uma caixa ao final do evento.
Assim, o Sr. Álvaro nota que foram entregue 103 (cento e três) fichas de avaliações, e
apresenta um gráfico que consta: a satisfação total ou parcial, insatisfação total ou
parcial do evento. O Sr. Álvaro apresenta também um gráfico referente à “abordagem do
tema”, e a respectiva satisfação ou insatisfação, e outro referente ao atendimento das
expectativas dos participantes. Posteriormente, o Sr. Álvaro apresentou um compilado
das respostas das seguintes perguntas que constavam na ficha de avaliação: “Destaque
os pontos positivos” e “Em que podemos melhorar?”. Após a apreciação dos gráficos
pela CT, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro que comenta sobre algumas
críticas e sugestões das fichas de avaliações, e nota que infelizmente existem certos
casos em que independe da organização do evento acatar a sugestão, devido as suas
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competências. Em seguida, os membros presentes expõem suas opiniões sobre as
avaliações, oficinas e visitas técnicas oferecidas, e versaram também sobre a linguagem
usada em algumas das oficinas ministradas. Com a palavra, o Sr. Murilo sugere que esta
CT se organize para possíveis visitas técnicas no município de Rosana-SP. Ainda com a
palavra, o Sr. Murilo recomenda que no próximo evento em comemoração ao Dia Mundial
da Água, seja elaborado com antecedência um roteiro e entregue aos participantes, e
emite sua intenção em fazer o evento do ano de 2015 na cidade de Presidente PrudenteSp, preferencialmente no ambiente do Centro Cultural Matarazzo, devido a proximidade,
e acessibilidade do local, e ainda pela possibilidade de concentrar as atividades
oferecidas. Dando continuidade a pauta, o Sr. Murilo informa o próximo assunto a ser
tratado: Destinação de recursos ao CBH-MP para a realização do “XII Diálogo
Interbacias”. E com a palavra, o Sr. Murilo procede a leitura da Minuta da Deliberação Ad
Referendum que Aprova a transferência de recursos financeiros do CBH-PP para o CBHMP, no valor de R$24.000,00, tendo em vista a realização do XII Diálogo Interbacias de
Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Assim, os membros presentes apreciaram a
minuta da deliberação, a qual todos ficaram de acordo, e comentaram sobre as vagas
subsidiadas, destinadas aqueles membros da CT-EA que forem apresentar projetos no
Diálogo Interbacias. Deste modo, todos de acordo com a minuta da deliberação, a
mesma será apresentada à diretoria do CBH-PP e apreciada na próxima reunião plenária.
Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Coordenador da CT-EA, 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 sete dias do mês
de abril de dois mil e quatorze.
_____________________________
Murilo Gonçalves Cavalheiro
Coordenador da CT-EA

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

