ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA
Data:
Horário:
Local:
I.
•
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•
•
•
•
•
•
•

01 de março de 2016
10h00
Departamento de Águas e Energia Elétrica | P. Prudente-SP;

PRESENTES

Membros da CT-EA:
Adília Camargo Ramos (CESP);
Amphilophio Vinicius Andrade de Almeida (PM de Martinópolis);
Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);
Antônio Carlos Cezário (CATI-Pres. Prudente);
Carlos Alberto da Silva (ITESP);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Pres. Prudente);
Gláucia Ap. Rosa Cintra (D.E. de Pres. Prudente);
João Mendes Barreto (ASS. do Comitê da Cidadania de Tarabai);
José Donizete Ribeiro (PM Euclides da Cunha Paulista);
Lilian Cardoso Stedefeldi (PM Álvares Machado);
Marco Aurélio Fernandes (CATI/P. Prudente);
Maria Cristina Lamante Marques Gomes (D.E. de Pres. Prudente);
Maria Cristina Rizk (UNESP);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Renata Ribeiro de Araújo (UNESP);
Participantes Convidados:

•
•
•
•
•
•
•

Álvaro Yanagui (DAEE);
André Henrique Borges das Chagas (Centro Universitário de Anápolis/GO –UNIEVANGELICA);
Hércules Domingues Douradinho (CESP);
Kátia da Silva Damacena (PM de Teodoro Sampaio);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/ Secretário Executivo Adjunto);
Rogério C. de Oliveira (Centro Universitário de Anápolis/GO –UNIEVANGELICA);
Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).

•

PAUTA DA REUNIÃO

•

1
2
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Continuação da organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água (XVIII
Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água);

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 comentou sobre a reunião anterior, cujo objetivo maior fora a
programação do XVIII Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água. Em seguida,
com a palavra a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, coordenadora da CT-EA agradeceu a presença
de todos, iniciou a reunião e procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade.

2.
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Continuação da organização do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água (XVIII
Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água).
Com a palavra, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira iniciou o assunto, e informou que pela
disponibilidade do local e espaço adequado, o evento será realizado nas dependências da UNESP, e
que cancelou a reserva do teatro do Centro Cultural Matarazzo. Em seguida, a palavra foi passada ao
Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, que expôs a estrutura do XVIII Encontro Regional de Educadores em
Defesa da Água, a ser realizado no dia 22 de março de 2016, a qual foi pré-estabelecida na reunião
anterior desta Câmara Técnica. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo destacou que como o público alvo
são os educadores da região, deve-se abordar o tema da ONU para o Dia Mundial da Água e incluir os
instrumentos de gestão de maneira em que os educadores consigam identificar e aplicar o assunto no
seu dia-a-dia, e assim, conforme discutido na reunião anterior, que seja oferecido no evento uma
palestra principal com o tema sobre os instrumentos de gestão, e oferecer uma segunda palestra com
o tema, “Água e Empregos”. Com a palavra, a Sr.ª Gláucia Ap. Rosa Cintra comentou sobre os
currículos que os profissionais da educação estadual trabalham, e qual seriam as melhores maneiras
de aplicar o assunto a eles. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo propôs que o Prof.º Cezar Leal
faça uma palestra principal direcionada aos educadores abordando o tema da ONU juntamente com os
instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Na sequência, o Sr. Murilo Cavalheiro sugeriu que
conforme a disponibilidade do Prof.º Cezar, caso ele não pudesse comparecer ao evento por conta de
agenda, se a Sr.ª Glaucia poderia realizar a palestra. Dando sequência ao assunto, a programação
prévia do evento, além das palestras, conta com momento de perguntas após as palestras, café e
visitas a Painéis, e visita ao espaço de experimentos com água com o Prof.º Paulo Romera
(DAEE/CTH/USP), lançamento do Portal de Educação Ambiental do CBH-PP, palestra com o tema
“Casa comum, nossa responsabilidade”, e exibição do filme sobre o combate ao mosquito aedes
aegypti. Em seguida, foi discutida a viabilidade de exposição de trabalhos em painéis, e a
representante do ITESP informou que pode contribuir com a impressão de 5 trabalhos, em máquina
plotter. Posteriormente foi discutido sobre o lançamento do Portal de Educação Ambiental, e o Sr.
Murilo Cavalheiro expôs o site que está em processo de finalização, e informou o objetivo do portal
como ferramenta de disponibilização de informação e materiais, e composto por oficinas, seminários,
minicursos, visitas monitoradas, capacitações bem como o material de metodologias para aplicar as
atividades. O Sr. Murilo informou ainda que, os materiais a serem disponibilizados no portal devem ser
enviados ao e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, para a partir daí serem inseridos no Portal. Foi
discutida também, a possibilidade de abordar o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica,
contudo, um dos possíveis palestrantes a tratar o assunto não tem disponibilidade para a data. Com a
palavra, a Sr.ª Eliana informou que conversou com a Sr.ª Paulina para ministrar a referida palestra, e
que aguardaria até a tarde de hoje a confirmação da presença. Em seguida, o Sr. Murilo Cavalheiro
comentou sobre a abordagem ao combate do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e
chikungunya, e também sobre a entrega do certificado de participação do evento. Com a palavra, a Sr.ª
Gláucia comentou sobre a lista de presença dos educadores das Diretorias de Ensino que participarão
no evento, a qual seria uma lista disponibilizada pela própria diretoria, por conta de comprovar o efetivo
exercício. Na sequência, os membros da CT-EA discutiram sobre os materiais que serão
disponibilizados nas pastas, e também sobre a possibilidade da confecção de camisetas, bem como o
patrocinador para tanto, e foi exibida a arte a ser estampada na camiseta. Também foi discutido sobre
o credenciamento, e a Sr.ª Renata (UNESP) informou que a UNESP pode disponibilizar 6 alunos para
contribuir com o credenciamento. Tratados todos os assuntos da pauta, e passado todos os informes, a
Sr.ª Coordenadora 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, dia
primeiro do mês de março de 2016.

______________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
Coordenadora da CT-EA

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc”

