RELATO DA

2ª R E U N I Ã O D O G T E D U C A Ç ÃO

AMBIENTAL

No dia 11 de abril de 2014, no Espaço MAC do Rio Quente Resorts, município de Rio
Quente - GO, aconteceu a 2ª Reunião do GT Educação Ambiental da CTPI/ CBH
Paranaíba, conforme pauta:
“ 9 h – Abertura
– Apresentação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio
Paranaíba;
– Relato de experiência sobre elaboração do Plano de Educação Ambiental dos Comitês
PCJ, pela coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação e
Mobilização - Sra. Maria Luiza Bonazzi.
17 h – Encerramento.”
A reunião teve início às 9 h 15, com a presença de oito membros, dois convidados e dois
palestrantes, conforme lista de presença e justificativas de ausência no anexo desse.
A coordenadora deu boas vindas, leu a pauta e sugeriu que os (as) participantes auto apresentassem.
A seguir, justificou a impossibilidade de técnicos da ANA e do Professor Cláudio di
Mauro de participar dessa reunião, como palestrantes, conforme acordado pelo grupo na
reunião anterior, convidou o palestrante - Sr. Marcos Cabral, representante do CBH Meia
Ponte para apresentar o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e o componente
Educação Ambiental. O Sr. Marcos apresentou uma retrospectiva da gestão anterior,
fortalecendo as ações desenvolvidas e a continuidade das mesmas no Plano da Bacia, por
meio da Radio Web (Convênio ANA e CTI – Itaipu Binacional), apresentou o Plano de
Investimentos do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba - o
Componente 1 e o sub - programa 1.G.1 Educação Ambiental em Recursos Hídricos
(orçamento, ações e metas). Ele também “fez apontamentos correlatos aos pontos
positivos e negativos para uma gestão do GT EA na busca de resultados, a exemplo da
participação de todos os membros nas atividades do grupo, serem multiplicadores, como
também fazer o repasse de seus trabalhos aos demais atores por sua representatividade.
Na sequência, os participantes da reunião se manifestaram.
Após o intervalo para almoço, a Sra Maria Luiza, coordenadora da GT de Educação
Ambiental, Capacitação e Mobilização do Comitê PCJ, fez a sua apresentação seguida de
perguntas e esclarecimentos pelos participantes e palestrantes. Ela ressaltou a importância
da elaboração da Política Regional para a bacia hidrográfica que, a partir de princípios e
desafios construidos de forma participativa, orientam a elaboração do Plano de Educação

Ambiental, destacando também a importância do conhecimento da realidade territorial e
da autonomia desse Grupo Técnico. Alguns participantes sugeriram que as apresentações
dos palestrantes fosse enviadas para os mesmos.
A coordenadora informou que, na próxima Reunião Ordinária do CBH Paranaíba, relatará
o desenvolvimento dos trabalhos desse GT ao Plenário, enfatizando a elaboração do Plano
de Educação Ambiental, tarefa desse grupo.
Dando sequência à reunião, ela solicitou sugestões de temas para a 3ª Reunião desse GT,
os quais são:
1 - Apresentação do diagnóstico, que subsidiou a elaboração do Plano da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, uma vez que a maioria dos membros não conhecem a
bacia;
2 - Apresentação da Política Nacional de Educação Ambiental.
A Sra. Leila sugeriu que o Professor Sylvio Andreozzi, coordenador da CTPI, seja
convidado para apresentar o diagnóstico na próxima reunião, sendo aprovado pelos
participantes.
Ficou aprovado que o tema “Educação Ambiental na Gestão das Águas” seja
encaminhado para o GT Capacitação.
Por sugestão de alguns membros foi possível conhecer algumas nascentes do rio Quente
localizadas na área do Rio Quente Resorts, viabilizada pela Sra. Neide Tavares – membro
representante dos Usuários – Setor Lazer e Turismo - nesse Grupo Técnico.
A reunião encerrou às 17 h 15.

Leila Rezende
Relatora do GT EA

