
Ata da reunião para a composição da Câmara Técnica de Educação Ambiental, 
Capacitação, Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos do 
Comitê e Bacia Hidrográfica do MOGI – CTEA-CBH-MOGI, realizada aos vinte 
e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove as 09h00, na 
Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos, na Rua Felipe Germano 
Boller Júnior, nº 4255, bairro Cidade Jardim, na cidade de Pirassununga, 
Estado de São Paulo.  

Reuniram-se, em assembléia geral ordinária, representantes convidados do 
governo estadual, governos municipais e da sociedade civil para a exposição 
das funções da CTEA-CBH-MOGI, composição da CTEA-CBH-MOGI, 
apresentação e apreciação da deliberação de criação da CTEA-CBH-MOGI, 
apresentação sobre a importância dos projetos de educação ambiental. A Sra. 
Valéria A. David Andrade abriu os trabalhos onde primeiramente realizou uma 
apresentação sobre a organização do comitê de bacias e sua importância, logo 
após falou sobre a criação da câmara técnica de educação ambiental, os 
recursos disponíveis e o programa de educação ambiental proposto pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Após a explanação optou 
por dividir os presentes em três grupos: Estado, Municípios e Sociedade Civil. 
Depois da discussão foi decidida a composição da câmara técnica elegendo os 
membros efetivos e suplentes. Dando seqüência após a composição da 
câmara técnica, por unanimidade, resolveu-se que a coordenadora seria a Sra. 
Valéria A. David Andrade, representante da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, que o vice-coordenador seria o Sr. Luís Carlos Santos, 
representante da ONG ANAUÁ e que a secretária seria a Srta. Regiane Zucato 
Rodrigues, representante do município de Águas de Lindóia. Após formada a 
câmara técnica foi resolvido entre os membros que todas as reuniões 
acontecerão na cidade de Pirassununga. Esgotada a ordem do dia e como 
ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta 
Ata por mim Regiane Zucato Rodrigues, a qual lida e aprovada, recebe as 
assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes. Desta Ata serão extraídas 
cópias autênticas para todos os representantes, e mesma ficará disponível a 
todos os interessados no sitio: www.sigrh.sp.gov.br. Pirassununga, 25 de 
Novembro de 2009. 

 


