ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA
Data:
Horário:
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22 de fevereiro de 2016
09h30
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

PRESENTES

Membros da CT-EA:
Adília Camargo Ramos (CESP);
Aline de Fátima R. dos Santos (IPE);
Amphilophio Vinicius Andrade de Almeida (PM de Martinópolis);
Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Pres. Prudente);
Irene Sartori Nehring (Soroptimista);
João Mendes Barreto (ASS. do Comitêda Cidadania de Tarabai);
Joelma Gimenes de Oliveira Vilela (PM Rosana);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA);
Lúcia SatieNishijima (D. de Ensino de Sto. Anastácio);
Márcia Ap. da Silva Vieira (SABESP);
Maria das Graças de Souza (IPE);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Paulo Roberto Iacia (UNOESTE);
Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);
Rosimeire Aparecida da Costa (PM Marabá Paulista).
Participantes Convidados:

•
•
•
•
•

Felício Coelho Gomes (CART);
Kátia da Silva Damacena (PM de Teodoro Sampaio);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/ Secretário Executivo Adjunto);
Regina Reinaldo (IPE);
Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).
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PAUTA DA REUNIÃO

1
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•

Organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água (XVIII Encontro Regional
de Educadores em Defesa da Água);

•

Discussão sobre o andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental.

II.

RELATO DOS RESULTADOS

1.

Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas
vindas,agradeceu a presença de todos,e apresentou os informes da Secretaria Executiva. Na
sequência a Sr.ªEliana D’Arce Ropelli Junqueira, coordenadora da CT-EAagradeceu a presença de
todos, iniciou a reunião e apresentou a pauta da presente reunião. Posteriormente, a palavra foi
passada ao Sr. Amphilophio Vinícius Andrade de Oliveira, que procedeu a leitura da ata da reunião
anterior, que após as devidas correções foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
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Com a palavra, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira iniciou o assunto, expondo o tema do Dia
Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas - ONU para o ano de 2016, “Água e
Emprego”. Na sequência, a CT-EA discutiu sobre qual a programação para o XVIII Encontro Regional
de Educadores em Defesa da Água, a ser realizado no dia 22 de março de 2016, com local a ser
definido, porém a Sr.ª Eliana informou que por conta da disponibilidade de agenda, já deixou reservado
o teatro do Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente-SP. Em seguida, com a palavra, o Sr.
Sandro Roberto Selmo comentou que as atividades a serem oferecidas no evento do dia 22 de março,
devem estar relacionadas com o tema proposto pela ONU, bem como com as ferramentas de gestão.
As Sr.ª Joelma Gimenes de Oliveira Vilella (PM de Rosana), Lúcia Satie Nishijima (Diretoria de Ens. De
Santo Anastácio) e o Sr. José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA), fizeram
questionamentos e colocações sobre a programação e organização do evento. Com a palavra, o Sr.
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE) fez comentários sobre o Encontro Regional de Educadores em
Defesa da Água realizado em 2015, na sequencia sugeriu rever a realização anual do evento, e
possibilidade de retomar a atividade da semana da água. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro
ressaltou alguns assuntos para compor a programação do evento, e propôs que uma palestra principal
com o tema sugerido pela ONU, “Água e Emprego”, e também para que seja abordado o combate ao
mosquito aedes aegypti, bem como para que fosse trabalhado o tema da Campanha da Fraternidade
Ecumênica de 2016, cujo tema é “Casa comum, nossa responsabilidade”, e o lema “Quero ver o direito
brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5.24), onde um dos pontos a serem
abordados pela campanha, é a ausência, em alguns lugares, dos serviços de saneamento básico em
nosso país. Na sequencia, o Sr. Murilo Cavalheiro comentou sobre a atividade em grupo que foi
aplicada no 1º Encontro do Plano de Recursos Hídricos e de Integração do CBH-PARANAPANEMA, e
sugeriu a realização de 3 encontros regionais, para aplicar a dinâmica do mapeamento participativo
nas três diretorias de ensino que participam do CBH-PP. Em seguida, houve um momento de troca de
ideias e sugestões, e a palavra foi passada para a Sr.ª Renata Ribeiro de Araújo, que sugeriu aos
membros da CT-EA um estudo do material disponibilizado pela ONU, e questionou se haveria tempo
hábil para o evento ser organizado com qualidade. Após um momento de questionamentos e
esclarecimentos, ficou acordada uma próxima reunião da CT-EA, para ser realizada em 1º de março de
2016, terça-feira, para continuar as tratativas da organização do XVIII Encontro Regional de
Educadores em Defesa da Água.
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Organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água (XVIII Encontro
Regional de Educadores em Defesa da Água).

Discussão sobre o andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental.
Com a palavra, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira expôs as atividades que o GT-Programa de
Educação Ambiental realizou em 2015, onde as reuniões aconteciam geralmente às quartas-feiras. Na
sequencia, entrando em outros assuntos, a Sr.ª Eliana ainda com a palavra, informou sobre o projeto
“Prudente é 10”, evento cujo objetivo é o plantio em um único dia, de 10 mil mudas nativas, agendado
para o dia 26 de fevereiro de 2016, no Parque Ecológico Cidade da Criança, e estendeu o convite aos
membros da CT-EA. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. José Alberto Catarino, que
apresentou as atividades já realizadas pelo projeto “Capacitação e Treinamento para Preservação e
Gestão dos Recursos Hídricos”, que a Pontal Flora é a Tomadora. Tratados todos os assuntos da
pauta, e passado todos os informes, a Sr.ªCoordenadora da CT-EA, Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
agradeceu a presença de todos e encerrou 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, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2016.

______________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
Coordenadora da CT-EA

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc”

