Relato da Primeira Reunião da CTPI/GT Educação Ambiental do CBH Paranaíba
No dia 13 de fevereiro de 2014, às 15h, na sala 215 do Bloco 5º - Campus Santa Mônica/UFU,
na cidade de Uberlândia-MG, os membros inscritos participaram da primeira reunião do Grupo
de Trabalho de Educação Ambiental, com a seguinte pauta:
15h: Abertura
- escolha da coordenação e da relatoria do GT;
- definição do cronograma de atividades;
- desenvolvimento dos trabalhos.
O coordenador da CTPI, Prof. Sylvio Andreozzi, iniciou a reunião dando boas-vindas aos
participantes e solicitando aos membros que se auto apresentassem. Na sequência, propôs a
escolha da Coordenação e da Relatoria do GT. Após algumas indicações e justificativas dos
membros se apresentaram como candidatas:
- a senhora Kharen de A. Teixeira, à função de Coordenadora;
- a senhora Leila Ferreira de Rezende, à função de Relatora.
Ambas foram aceitas por unamidade.
A senhora Kharen assumiu a coordenação imediatamente, solicitando aos membros que
apresentassem propostas para o cronograma de atividades, ficando definido que as reuniões
acontecerão, preferencialmente, às sextas - feiras, nos períodos da manhã e da tarde, em diversos
municípios da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba:
2ª – Dia 26 de março de 2014, na cidade de Rio Quente - GO;
3ª – Dia 9 de maio de 2014, na cidade de Catalão - GO;
4ª – Dia 01 de agosto de 2014, na cidade de Goiânia - GO;
5ª – Dia 03 de outubro de 2014, na cidade de Uberlândia - MG;
6ª – Dia 05 de dezembro de 2014, na cidade de Buriti Alegre - GO ou em Goiatuba - GO;
7ª – Dia 06 de fevereiro de 2015, na cidade de Paracatu - MG.
Para a reunião do dia 26 de março é proposta uma capacitação interna para os membros do GT
EA, cujo conteúdo será: apresentação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Rio Paranaíba, no período da manhã. As sugestões de convidados com conhecimento para tanto
são: Prof. Cláudio Di Mauro (UFU), Mariana Jardim e/ou Técnicos da Agência Nacional de
Águas.
No período da tarde, o conteúdo proposto será: apresentação de Relato de Experiência sobra a
Elaboração de Plano de Educação Ambiental de outros Comitês, seguido de discussão. Para
tanto, a sugestão é convidar a senhora Maria Luiza, coordenadora da Câmara Técnica de
Educação Ambiental do CBH PCJ.

Solicitação de apoio à realização desta reunião será encaminhada à CTPI/Diretoria do CBH com
vistas a verificar a possibilidade de viabilização.
Estiveram presentes os seguintes membros:
A – representantes do Segmento Usuários:
Neide Aparecida T. S. Gonçalves ( neide@rqr.com.br )
Reginaldo Passos (reginaldopassos@comigo.com.br );
Verônica Peres (veronica.peres@valefert.com );
B- representante do Segmento Governo:
Arlete Gomes ( agrohhira@hotmail.com );
C- representantes da Sociedade Civil:
Cássia B. Vieira ( cassiavieira32@gmail.com );
Kharen de A. Teixeira ( kharent@proaguasdocerrado.org.br );
Leila Ferreira de Rezende (ass.pomar@gmail.com e lrezende01@yahoo.com.br );
Maria Beatriz ( mbeatriz@ufu.br).

A reunião do GT EA foi encerrada às 17hs.

