ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA
Data:
11 de março de 2015.
Horário: 09h00
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES

Membros da CT-EA:




















Marcelo Gomes de Oliveira Néias (COORDENADOR/ASSOC. ENG);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
João Mendes Barreto (Ass. Tarabai);
Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);
Antônio Tadeu da Costa (SENAC);
Julieta Felix Duela (ARARAJUBA);
Renata Ribeiro de Araújo (UNESP/FCT);
Adília Camargo Ramos (CESP);
Márcia Aparecida da Silva Vieira (SABESP);
Maria Christina Lamante Marques Gomes (D.E Pres. Prudente);
Gláucia Aparecida Rosa Cintra (D.E Pres. Prudente);
Perci Fregadoli (CATI/EDR/PRES.PRUDENTE);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Edvaldo Marra (PM Rosana);
Graciele de Fátima Peratelli (PM Álvares Machado);
Eliana D’arce Ropelli Junqueira (PM Pres. Prudente);
José Donizete Ribeiro (PM Euclides da Cunha Pta);
Francine Diniz (PM Euclides da Cunha Pta).
Participantes Convidados:





Sandro Roberto Selmo (SECRETÁRIO EXECUTIVO);
Alvaro Yanagui (DAEE)
André Gonçalves Vieira (PM DE PRES.PRUDENTE);



PAUTA DA REUNIÃO



Reunião Especial para eleição do Coordenador e Vice-Coordenador da CT-EA para o Biênio 2015/2016,
conforme Deliberação CBH-PP/163/2015, art.5º, inciso III.
II.

RELATO DOS RESULTADOS

1.

Abertura da Reunião:

O Sr. Sandro Selmo inicia a reunião fazendo uma apresentação relembrando a todos os membros presentes
como foi o processo de indicação dos representantes da CT-EA, inclusive remetendo-se à Deliberação CBHPP/163/2015 aprovada na Plenária do dia 06 de março. Em seguida, passa a palavra ao Coordenador da
Câmara, que agradeceu a todos pelos auxílios nos trabalhos feitos no biênio 2013/2014 e salientando o
orgulho de ter participado do processo de avanço na questão da Educação Ambiental no Pontal, inclusive
quando a CT-EA indicou projetos no âmbito da educação para financiamento do FEHIDRO. Prosseguindo com
o assunto da pauta, o Sr. Carlos Arraes indica o Sr. José Catarino, Srª Julieta Felix ou o Sr. Murilo Cavalheiro
como pessoas para a coordenação desta CT. Com a palavra, o Sr. José Catarino agradece, mas indica a Sr.
Eliane Junqueira para coordenação e a Sr. Julieta Felix para ocupar a vice coordenação, uma vez que elas já
trabalham com educação e podem somar as experiências. Em seguida, a Profª Renata Ribeiro pede a palavra

e também deposita os votos da coordenação à Eliane e Julieta respectivamente e como nenhum dos membros
presentes se opôs às indicações, as duas professoras farão parte da coordenação do novo biênio.
Posteriormente, a Srª Eliane agradece a todos pela confiança depositada e diz que será um grande desafio,
mas que fará da melhor maneira possível. Da mesma forma, a Srª. Julieta agradece a todos e lembrou que
todos os membros são responsáveis pelos trabalhos e que contará com o auxílio de todos. Após o assunto da
pauta, o Sr. Murilo comenta sobre o Dia Mundial da Água e solicita o auxílio dos membros desta CT na
organização para o credenciamento e eventuais necessidades. A Sr. Renata e o Sr. Diego se encarregaram de
levar algumas pessoas para ajudar no que for preciso. Assim, tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Murilo
agradece a presença de todos, e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui,
Secretário "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
Presidente Prudente, aos onze dias do mês de março de dois mil e quinze.

___________________________

Murilo Gonçalves Cavalheiro
Coordenador da CT-EA

________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc”

