ATA DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze às 09h30min, realizou-se a 14ª 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 ao Sr. Amphilophio Vinicius, para que proceda a leitura da
ata da reunião anterior. Após a leitura e feita às devidas correções, a mesma foi colocada em
votação e aprovada por unanimidade.
Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro dá
esclarecimentos sobre alguns assuntos que demandaram ao CBH-PP, o que não possibilitou
maiores reuniões desta Câmara Técnica na agenda. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo
Cavalheiro teceu comentários sobre a participação e articulação dos membros desta CT para o
XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, que foi realizado de 1º a 4
de setembro de 2014. Em seguida, o Sr. Murilo comentou sobre os trabalhos do CBH-PP na
elaboração de um Parecer Técnico, formado em resposta ao OF/GAB/PRM/PP/Nº622/2014-ly de
28/07/2014, que a Secretaria Executiva do CBH-PP recebeu da Procuradoria da República, o
qual solicitou manifestação deste CBH a respeito da exploração do gás de xisto, com o uso da
técnica de faturamento hidráulico em face dos blocos exploratórios do setor SPAR-CN-BACIA
DO PARANÁ (PAR-T-198; PAR-T-199; PAR-T-218:PAR-T-219 E PAR-T-220). Posteriormente, o
Sr. Murilo Cavalheiro expôs a pauta da presente reunião, e iniciou o seguinte assunto:
Organização do “XVII Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”. Primeiramente, o
Coordenador da CT-EA notou que, dia 22 de março de 2015 será em um domingo, portanto, o
evento está previsto para o dia, e que a XVI edição do evento será sediada em Presidente
Prudente-SP. Em seguida, foi informado o tema lançado pela ONU (Organização das Nações
Unidas), “Água e Desenvolvimento Sustentável”, e informou também, que o site da ONU ainda
não disponibilizou o material de apoio como de costume. Prosseguindo, foi discutida a duração do
evento, bem como, a programação. Na sequência foi apresentada uma proposta da programação
do evento, o qual está previsto para ocorrer no período da tarde, iniciando com o credenciamento
às 12hr00 até 13hr00. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro expôs a proposta do Sr. Álvaro
Yanagui, que sugeriu a realização de um “Concurso Fotográfico”. Na sequência, discutiu-se em
qual dos espaços do “Centro Cultural Matarazzo” cada atividade será realizada, bem como, a
quantidade de vagas disponíveis. Dentre as atividades discutidas, estão previstas algumas
oficinas, oportunidade em que os membros versaram sobre os palestrantes que ministrarão as
Oficinas, sendo que alguns já foram confirmados para tanto. Prosseguindo à pauta, em outros
assuntos, o Sr. Murilo Cavalheiro informa os membros da CT-EA a respeito do “Seminário
regional sobre o programa Produtor de Água para a APRM do alto curso do Rio Santo
Anastácio”, e realiza a distribuição de folders do evento, que será realizado em Anhumas-SP, dia
27 de fevereiro de 2015. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro nota que, o Sr. Antônio Tadeu
da Costa (representante do SENAC) justificou ausência na presente reunião. Posteriormente, a
pedido do Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário executivo do CBH-PP, foi exibido um vídeo de
aproximadamente 09 minutos, sobre a falta de água em alguns lugares do mundo e outras
abordagens, que foi exibido no programa “Fantástico”, na edição do dia 08 de fevereiro de 2015.
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, nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze.

____________________________
Murilo Gonçalves Cavalheiro
Coordenador da CT-EA

_____________________
Mylenni G. Lima
Secretária Ad Hoc

