ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA.
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a 13ª 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 passa a palavra à Sr.ª Julieta Felix Duela para que proceda a leitura da ata
da reunião anterior. Após a leitura e feita as devidas correções a mesma foi colocada em votação
e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro apresenta um histórico do
XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos e relembra que das oito
práticas significativas premiadas, duas foram realizadas no Pontal do Paranapanema, uma pela
PM de Teodoro Sampaio e a outra pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPE, sendo este
financiado pelo FEHIDRO e indicado pela CT-EA. Em seguida aborda os encaminhamentos do
XI Diálogo Interbacias no que diz respeito às metas e ações a serem realizadas no âmbito da
Educação Ambiental. Nesse sentido, lembra a todos sobre o Portal de Programa de Educação
Ambiental que já está concluído, entretanto, sem conteúdo postado. E esclarece que é um
instrumento que tem como objetivo orientar os trabalhos em andamento, divulgar eventos e os
investimentos de Educação Ambiental na Bacia. Posteriormente, os Srs. José Catarino e Paulo
Romera sugeriram que as ações do Projeto da entidade Pontal Flora, tomadora do FEHIDRO
fosse inserida no Portal para acompanhamento de todos os membros. O Sr. Carlos Arraes
sugeriu que tivesse no Portal um histórico de todas as ações do Comitê nas questões de
Educação Ambiental. Novamente com a palavra o Sr. Murilo explana que existem muitas
dificuldades a serem superadas e que a estrutura da Secretaria Executiva é uma delas que
podem ser auxiliadas pelos membros através de ferramentas colaborativas. Dando sequência à
pauta da reunião, o Sr. Murilo explica a todos que o encontro significa um Pré-Diálogo, cujo
objetivo dos membros é produzir frases, apresentando de forma artística o que se entende por
“diálogo”. Em seguida, algumas ideias são propostas e fica decidido que o Sr. Murilo ficasse
encarregado de fazer a montagem artística e posteriormente enviar a todos para escolha.
Prosseguindo à pauta, o Coordenador solicita a indicação de participantes para ocupar as nove
vagas subsidiadas para o XII Diálogo Interbacias que ocorrerá nos dias 1º a 4 de setembro. Após
as discussões entre os membros foram indicados o Sr. João Mendes Barreto, a Sra. Maria das
Graças do IPE, Srª Ana Lúcia da APTA, Srª Maria Tereza da PM de Teodoro Sampaio, Sra
Julieta Felix Duela da Ararajuba, uma vaga para a CESP e as outras para as três Diretorias de
Ensino. Com a palavra aberta para tratar de outros assuntos, o Sr. José Catarino comenta que a
Pontal Flora terá um stand na Feira Agropecuária Industrial de Presidente Venceslau – FAIVE
que tem início dia 23 de agosto e que todos serão bem vindos. A palavra é passada ao Sr. Paulo
Romera que aborda um tema polêmico sobre a extração do gás de Xisto e sugere que todos
pesquisem sobre esse assunto, pois é de grande importância para a região do Pontal do
Paranapanema. 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,
Alvaro Yanagui, Secretário "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada
por quem de direito. Presidente Prudente, cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze.

____________________________
Murilo Gonçalves Cavalheiro
Coordenador da CT-EA

_____________________
Alvaro Yanagui
Secretário Ad Hoc

