ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA
Data:
15 de maio de 2015.
Horário: 09h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES

Membros da CT-EA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amphilophio Vinicius Andrade de Oliveira (PM Martinópolis);
Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);
Antônio Tadeu da Costa (SENAC);
Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Eliana D’arce Ropelli Junqueira (PM Pres. Prudente);
Graciele de Fátima Peratelli (PM Álvares Machado);
Joelma Gimenes de Oliveira Vilela (PM Rosana);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
Francine Diniz (PM Euclides da Cunha Pta);
Julieta Felix Duela (ARARAJUBA);
Márcia Aparecida da Silva Vieira (SABESP);
Maria Christina Lamante Marques Gomes (D.E Pres. Prudente);
Maria das Graças de Souza (IPE);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Nadir Lanute Volpe (Diretoria de Ensino de Santo Anastácio);
Renata Ribeiro de Araújo (UNESP/FCT);
Rodrigo Carniato (PM Santo Anastácio);
Rosimeire Aparecida da Costa (PM Marabá Paulista);
Sérgio Paulino da Silva (PM Tarabai);
Participantes Convidados:

•
•
•

Alvaro Yanagui (DAEE);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Sandro Roberto Selmo (SECRETÁRIO EXECUTIVO).

•

PAUTA DA REUNIÃO
• Avaliação do “XVII Encontro de Educadores em Defesa da Água”;
• Destinação de recursos ao CBH-MP para a realização do “XIII Diálogo Interbacias”;
• Programação/participação semana do meio ambiente SEMEA/P.Prudente-CBH-PP;
• Outros assuntos;
• Encerramento.

II.

RELATO DOS RESULTADOS

1

1.
Abertura da Reunião:
Com a palavra, a Srª Eliana D’arce Ropelli Junqueira, coordenadora da CT-EA, deu as boas vindas á todos,

2

iniciou a reunião e passou a palavra ao Sr Carlos Arraes, que procedeu a leitura da ata da reunião anterior.

3

Após lida, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, a Coordenadora desta CT

4

procedeu a leitura do Ofício/070/2015 da PM de Teodoro Sampaio, o qual justificou a ausência da Srª Maria

5

Tereza Fink de Andrade na presente reunião. Na sequência, a Srª Eliana fez uma breve apresentação sobre o

6

XVII Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água, e deu inicio a avaliação do evento, e destacou as

7

oficinas que foram oferecidas, e agradeceu a disponibilidade de todos que ministraram as respectivas oficinas.

8

E também agradeceu a todos os envolvidos no evento, apoiadores e participantes. Posteriormente, foi discutido

9

sobre as fichas de avaliação que foram recolhidas no final do evento, e ressaltou os pontos positivos e os quais

10

podem ser melhorados. Posteriormente, com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto

11

do CBH-PP, comentou sobre alguns pontos em que podem ser melhorados na realização do evento, destacou

12

que infelizmente houve pouco tempo para a divulgação e comentou ainda sobre a quantidade de vagas

13

oferecidas para as oficinas, sendo que cada sala suporta uma quantidade, o que não é possível abrir muitas

14

vagas para o evento. O Sr. Murilo Cavalheiro comentou ainda que, o evento foi um sucesso e agradeceu a

15

disposição de todos. Em seguida, os membros presentes discutiram a respeito da divulgação do evento nas

16

escolas estaduais, municipais e particulares. Foi discutido também sobre o modelo das fichas de avaliação, as

17

quais tiveram algumas atualizações para facilitar a interpretação de cada ficha preenchida. Prosseguindo a

18

pauta, a palavra foi passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que procedeu

19

uma apresentação a respeito da origem, organização e evolução do

20

Ambiental em Recursos Hídricos”, evento que ocorre anualmente, e este ano, será realizada a 13ª edição

21

evento. Na sequência, o Sr. Sandro Selmo explicou sobre a destinação de recursos do CBH-PP ao CBH-MP,

22

para a realização do XIII “Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”. E que a referida

23

destinação é realizada por deliberação, a qual será levada á apreciação do plenário em 03 de julho de 2015, na

24

40ª Reunião Ordinária do CBH-PP, que será realizada no município de Euclides da Cunha Paulista. Com a

25

palavra, a Coordenadora da CT-EA, Srª Eliana Junqueira, teceu comentários sobre a programação da semana

26

do meio ambiente, uma realização da SEMEA/P.Prudente e CBH-PP, que será realizada de 08 a 14 de junho

27

de 2015, expôs a programação prévia das atividades e convidou a CT para estar presente nessas atividades e

28

repassarem o convite a seus respectivos municípios e entidades. Após esclarecimentos sobre o evento ficou

29

acordado para aqueles que forem desenvolver atividades na semana do meio ambiente em sua cidade,

30

encaminhar a programação a Secretaria Executiva do CBH-PP via e-mail, que estas serão disponibilizadas no

31

site cbhpp.org. Posteriormente, a Sr.ª Eliana Junqueira informou que dia 26 de maio de 2015, terça-feira, será

32

realizada uma capacitação do programa “Município Verde e Azul” nas dependências da UNIESP- Faculdade de

33

Presidente Prudente –FAPEPE com início as 08h30min. Tratados todos os assuntos da pauta, a Srª. Eliana

34

Junqueira agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni

35

Guerra Lima, Secretária"ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de

36

direito. Presidente Prudente, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e quinze.

______________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
Coordenadora da CT-EA

“Diálogo Interbacias de Educação

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc”

