Relato da 3ª Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho Educação Ambiental

Instância: Grupo de Trabalho
Data: 18 de novembro de 2014
Local: SANEAGO - Gerência de Proteção de Mananciais, Avenida Fued José Sebba, nº 1245,
Jardim Goiás, Goiânia-GO
Membros do GTEA Presentes: Mariusa Aparecida Lima Santos (SANEAGO); Verônica
Nogueira Peres (VALE FERT); Cassia Botelho Vieira ( MOVER); Kharen de Araújo Teixeira
(Associação Pró-Águas do Cerrado); Leila Ferreira de Rezende (Associação Pomar) e Maria
Beatriz Bernardes Junqueira (UFU).

Informes:
1- A coordenadora do GT Educação Ambiental informou sobre o encaminhamento de pedido

de autorização para divulgação dos SPOTS criados e editados pelos membros do grupo, os
quais foram elogiados e aprovados pela Diretoria do CBH Paranaíba com pequenas
sugestões de adequação em dois deles (as adequações já estão sendo providenciadas pela
jornalista do CBH).
2- A coordenadora do GT Educação Ambiental solicitou alteração da data da reunião do dia

06/02/15 considerando que a data coincide com reunião do GT Agência e Cobrança, da
qual também faz parte.
3- A coordenadora informou sobre as contribuições encaminhadas via e-mail pela Sr.ª Simone

Neves quanto à Educomunicação e Sr.ª. Leila Rezende quanto às Referências.
Assuntos Tratados:
1- Continuidade das discussões voltadas à elaboração do Plano de Educação Ambiental:
Apresentação, Avaliação, Acompanhamento e Referências.
2Encaminhamentos:
1- O grupo definiu que a 5ª Reunião Ordinária, previamente marcada para o dia 5 de dezembro
de 2014, será transferida para o dia 10 de fevereiro de 2015, em Goiânia, na SANEAGO,
cuja pauta é a finalização do Plano;
2- O grupo definiu sobre a realização da 4ª Reunião Extraordinária juntamente com membros
do GT Capacitação, no dia 11 de fevereiro de 2015, em Goiânia, na SANEAGO, com a
seguinte pauta: Apresentação e debate do Plano de Educação Ambiental com membros do
GT Capacitação; Apresentação da proposta de criação da Câmara Técnica de
Comunicação, Mobilização, Capacitação e Educação Ambiental.

3- O documento em elaboração será encaminhado a todos os membros do grupo, incluindo
os que não estão participando das reuniões, para contribuições no prazo de até 20 dias. O
mesmo também será enviado ao coordenador do GT Capacitação e demais interessados.

