
ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT -EA

Data: 29 de agosto de 2016

Horário: 09h30 min.

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica | P. Prudente-SP;

I. PRESENTES

Membros da CT-EA:

• Adília Camargo Ramos (CESP);

• Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);

• Aparecida Marques Borges (SINTRAPP);

• Diego Henriques Santos (CODASP);

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

• Irení Rodrigues Menezes (PM de Rosana);

• João Mendes Barreto (Assoc. Do Comitê da Cidadania de Tarabai);

• José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);

• José Donizete Ribeiro (PM de Euclides da Cunha);

• Julieta Felix Duela (ARARAJUBA/ECOARARA);

• Lilian Cardoso Stedefeldi (PM de Rancharia);

• Lúcia Satie Nishijima (D.E de Sto. Anastácio);

• Magali Molinari Vieira (SINTRAPP);

• Marcia Ap. Da Silva Vieira (SABESP);

• Maria Cristina Rizk (UNESP);

• Maria das Graças de Souza (IPE);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE);

• Paulo Ricardo Dória de Souza (PM de Sto. Anastácio);

• Raquel Cabrera Gondim (PM de Tarabai);

• Rosemeire Aparecida da Costa (PM de Marabá Paulista);

Participantes Convidados:

• Alfredo Mitio Suetoni (Casa da Agricultura de Sto. Anastácio);

• Hérculis Domingues Douradinho (CESP/CBH-AP);

• Jacqueline de Abreu Sanchez Silva (APTA);

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



PAUTA DA REUNIÃO

• Aprovação da Ata da reunião anterior;

• Discussão da participação no XIV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos;

• Andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental do CBH-PP;

• Outros assuntos.

II. RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reuni ão:

Com a palavra, a Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira, coordenadora da CT-EAagradeceu a
presença de todos dando as boas vindas e iniciou a reunião. Na sequênciaexibiu a pauta da reunião,
e procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi colocada em votação e aprovada
por unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo,
Secretário Executivo do CBH-PP para que iniciasse a abordagem do próximo assunto da pauta.

2. Discussão da participação no XIV Diálogo Interbacias de Edu cação Ambiental em
Recursos Hídricos.
Com a palavra, o Sr. Sandro iniciou o assunto e passou esclarecimentos que no presente ano, será
realizado mais uma edição do Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, o
qual será uma versão reduzida do evento. E informou que as inscrições já estão abertas e podem
ser realizadas no site “www.dialogointerbacias.org”, e ainda comentou que a XIV edição do Diálogo
Interbacias é uma realização dos Comitês de Bacias Hidrográficas, e traz o tema “Desafios para a
Educação Ambiental, Capacitação e Mobilização Social Frente à Crise Hídrica”, e destacou que o
evento será realizado nos dias 19 e 20 de setembro de 2016, no Hotel Fonte Colina Verde, em de
São Pedro-SP. Em seguida a palavra foi passada para a Sr.ª Eliana, Coordenadora da CT-EA que
apresentou a programação preliminar, destacou que esta edição será realizada para manter o
espírito das discussões, e pontuou que não haverá apresentação de trabalhos. Ainda com a palavra,
posteriormente, a Sr.ª Eliana Junqueira comentou sobre as vagas subsidiadas para participação no
XIV Diálogo, e informou que será disponibilizada uma vaga por Comitê para o segmento da
Sociedade Civil. Após um momento de discussões e esclarecimentos, foi indicado o seguinte
membro da CT-EA para utilizar a vaga subsidiada: Sr.ª Julieta Felix Duela. Após a definição da
composição da vaga subsidiada pelo CBH-PP, foi informado que haverá a edição da revista do
Diálogo, onde cada CBH participa com a publicação de um artigo, e no caso o CBH-PP contribuirá
com um artigo sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, abordando os respectivos instrumentos
de gestão, artigo este que será realizado pelo Sr. Paulo Romera e Silva (CTH/DAEE). Na sequência
a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo, que informou sobre a possibilidade de subsidiar
vagas aos representantes das Diretorias Estaduais de Ensino - D.E.E. membros do CBH-PP, e
destacou a importância da participação de um membro de cada Diretoria, quais sejam: Diretoria de
Ensino de Mirante do Paranapanema, Diretoria de Ensino Presidente Prudente, e da Diretoria de
Ensino de Santo Anastácio. E ainda o Sr. Sandro destacou que essa possibilidade é devido por
serem funcionários estaduais, e informou que o transporte não é subsidiado. Após tratativas e
esclarecimentos, o Sr. Sandro comentou para aqueles membros dessas D.E.Es que tiverem
interesse e disponibilidade para participarem do XIV Diálogo Interbacias, que deem resposta até a
tarde de hoje, e que reportem-se a Srt.ª Mylenni Guerra Lima, para tratarem sobre a inscrição e
hospedagem.



3. Andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educa ção Ambiental do CBH-PP.
Com a palavra, a Sr.ª Eliana Junqueira prosseguiu com os assuntos da pauta, e comentou que no
Portal de Educação Ambiental do CBH-PP estão disponíveis diversos conteúdos para acesso e
atividades para serem aplicadas, e destacou que os trabalhos deste GT-Programa de Educação
Ambiental é de suma importância para o Comitê, sendo que permite uma troca de informações,
seja por meio de oficinas, visitas monitoradas e afins. Oportunidade em que cada um pode
compartilhar seu trabalho que envolve a educação ambiental.

4. Outros assuntos.
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 29 dias do mês de agosto de 2016.

______________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira

Coordenadora da CT-EA

________________________

Mylenni Guerra Lima


