ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA
Data:
Horário:
Local:

I.

12 de abril de 2016
09h30 min.
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);

•

Diego Henriques Santos (CODASP);

•

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira (PM de Pres. Prudente);

•

Graciele de Fátima Peratelli (PM de Álvares Machado);

•

José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);

•

Julieta Felix Duela (ARARAJUBA/ECOARARA);

•

Maria Cristina Rizk (UNESP);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE);

Participantes Convidados:
•

Álvaro Yanagui (DAEE);

•

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/ Secretário Executivo Adjunto);

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).

•

PAUTA DA REUNIÃO

•

Análise da documentação dos projetos protocolizados visando a pontuação e hierarquização
dos Recursos do FEHIDRO 2016.

II.

RELATO DOS RESULTADOS

1.

Abertura da Reunião:

1
2
3
4
5
6
7

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas vindas,
agradeceu a presença de todos, e informou a justificativa de ausência da Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli
Junqueira, coordenadora da CT-EA na presente reunião. Com a palavra, a Sr.ª Julieta Felix Duela,
vice-coordenadora da CT-EA, agradeceu a presença de todos, iniciou a reunião, e na sequência
procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade.
2.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à pontuação e
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2016.
Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, iniciou o assunto e passou orientações para que os
presentes se organizassem em grupos para darem vistas aos projetos, os quais foram protocolizados
no prazo de 07 e 08 de abril de 2016, na Secretaria Executiva do CBH-PP, e destacou que 11 projetos
foram protocolizados, devidamente lacrados. Após os grupos darem vista aos referidos projetos, o Sr.º
Sandro Roberto Selmo agradeceu a colaboração de todos, informou a presença da Sr.ª Eliana D’Arce
Ropelli Junqueira na referida reunião, a qual com a palavra comentou sobre a organização do XVIII
Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água, evento realizado pela CT-EA em comemoração
ao Dia Mundial da Água de 2016, que fora realizado no auditório da UNESP/P. Prudente-SP. E
também realizou uma apresentação sobre o evento, comentando que as expectativas foram
alcançadas, e agradeceu pelo trabalho de todos que contribuíram. Em seguida, o Sr. Álvaro Yanagui
exibiu uma apresentação referente às fichas de avaliações do evento, comentando sobre os itens que
foram avaliados, e destacou os principais pontos positivos. Exibiu ainda os pontos que precisam
melhorar, bem como as referidas sugestões. Na sequência, os membros presentes comentaram sobre
o número de participantes, divulgação do evento, e sobre os interesses do público. Após troca de
ideias e informações, o Sr. Sandro Roberto Selmo sugeriu que na próxima reunião desta CT, seja
discutida a organização do XIX Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água, e também
sobre as possíveis atividades para a Semana do Meio Ambiente. Posteriormente, a palavra foi passada
ao Sr.º José Catarino, que comentou sobre os cursos oferecidos pelo projeto “Capacitação e
Treinamento para Preservação e Gestão dos Recursos Hídricos”, projeto que a Pontal Flora é
tomadora, e ressaltou a questão de divulgação e acesso aos cursos. E antes de encerrar a reunião, a
Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA repassou o convite para a “2ª Oficina do Plano Integrado de
Recursos Hídricos do Paranapanema”, a qual será realizada em 15 de abril de 2016, sexta-feira, no
Hotel Portal D’Oeste em Pres. Prudente-SP. Tratados todos os assuntos da pauta, e passado todos os
informes, a Sr.ª 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 doze dias do mês de
abril de 2016.

______________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira
Coordenadora da CT-EA

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc”

