ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CT-EA

Data:

11 de novembro de 2016

Horário:

09h30 min.

Local:

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

I.

PRESENTES

Membros da CT-EA:
•

Ana Lúcia Luz Alberti (APTA);

•

Aparecida Marques Borges (SINTRAPP);

•

Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);

•

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

•

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

•

Joelma Gimenes de O. Vilella (PM de Rosana);

•

José Donizete Ribeiro (PM de Euclides da Cunha);

•

Julieta Felix Duela (ARARAJUBA/ECOARARA);

•

Lilian Cardoso Stedefeldi (PM de Rancharia);

•

Lilian Moreira Gualda (Fundação UNIESP Solidária);

•

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

•

Marcia Ap. Da Silva Vieira (SABESP);

•

Maria Christina Lamante Marques Gomes (DEE/P. Prudente);

•

Rosemeire Aparecida da Costa (PM de Marabá Paulista);

•

Yukishigue Okada (Pontal Flora);

Participantes Convidados:
•

Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);

•

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

PAUTA DA REUNIÃO

•

Aprovação da Ata da reunião anterior;

•

Discussão sobre a realização do XIV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos;

•

Apresentação do andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental do CBH-PP;

•

Outros assuntos;

•

Encerramento.
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II.

RELATO DOS RESULTADOS

1.

Abertura da Reunião:

Iniciando com a saudação da Srª Eliana Darce Ropeli Junqueira, Coordenadora da CT-EA, que
agradeceu a presença de todos, dando boas vindas aos presentes. Passando a palavra ao Sr.
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, após agradecer pela presença de todos,
solicitou a leitura da Ata anterior que o Sr. Carlos Arraes se propôs a ler e ao final a Sr.ª Eliana,
Coordenadora da CT-EA colocou em votação. Com algumas ressalvas a mesma foi colocada em
votação aprovada por unanimidade. O Sr João Mendes Barreto, do Comitê da Cidadania de
Tarabai, colocou sobre a necessidade da organização das entidades para a melhoria dos recursos
naturais, em benefício da sociedade.

Discussão sobre a realização do XIV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em
Recursos Hídricos.
O Sr. Sandro e a Sra. Eliana discorreram, sobre as dificuldades para a realização do XIV Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental, realizado na cidade de São Pedro–SP, no início de setembro
deste ano. Devido à crise econômica que ocorre no Brasil, houve redução dos participantes e as
sacolas foram confeccionadas com material reciclado, (iniciativa louvável). No segundo dia
20/09/2016, ocorreu a palestra do Dr. Sandro Tonso: “Desafios para a Educação Ambiental,
Capacitação e Mobilização Social Frente à Crise Hídrica”. Devido a redução de dias, não houve
tempo para os compartilhamentos e socialização dos temas propostos, condensando a
programação, segundo esclarecimentos dos organizadores. As rodas de Diálogos, tiveram como
moderador o Dr. Rui Brasil Assis, da Coordenadoria de Recursos Hídricos, na primeira e segunda
etapas desse diálogo. Da nossa região, tivemos a participação do Sr Murilo Cavalheiro, do
DAEE – PP, que discorreu com destaque, em um dos painéis propostos, na segunda roda de
diálogos, tendo o mesmo sido ovacionado pelos presentes pela sua excelente explanação.
Esclareceu como ocorre a “Integração entre Comitê e Universidades” no Comitê do Pontal do
Paranapanema - Região de Presidente Prudente. Na sequência, houve a participação do Sr.
Lupércio Ziroldo (Presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas - REBOB),
esclareceu sobre o 8º Fórum Mundial da Água, evento a ser realizado no Brasil no ano de 2018
de 18 a 23 de março, tendo como sede a cidade de Brasília-DF. A escolha deve-se ao fato de que
o Brasil apresenta as condições necessárias para sediar esse evento, devido sua importância
política e suas características urbanísticas, sociais e culturais, além de sua localização no berço
de três das maiores bacias hidrográficas do Brasil e, também por atender todos os demais
requisitos logísticos e operacionais (dados da revista Diálogo- “Desafios para a Educação
Ambiental, Capacitação e Mobilização Social frente á Crise Hídrica”). Durante a reunião, também
foi comentado sobre o andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental do
CBH-PP, com colocação da Sr.ª Eliana.

2.
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Apresentação do andamento dos trabalhos do GT-Programa de Educação Ambiental
do CBH-PP.

Esse projeto, para sua realização, conta com recursos do FEHIDRO e a Srª Meire, uma das
responsáveis pelo acompanhamento do projeto regional que está sendo desenvolvido pela Pontal
Flora, fez algumas considerações sobre as dificuldades que ocorrem em alguns municípios,
emperrando o andamento das atividades propostas. Na sequência o Sr. Sandro propôs que todos
fizessem uma rápida apresentação pessoal e que relatassem os trabalhos que estão sendo
desenvolvidos em cada município, nas Diretorias de Ensino ou pelas entidades que integram o
Comitê, considerando a mudança de muitos representantes que estão participando da reunião
pela primeira vez. Após as apresentações e de diversos relatos de atividades exitosas que estão
sendo implementadas nos diversos municípios deu-se a continuidade dos assuntos da pauta e de
outros assuntos que se integra aos demais. O Sr. Sandro colocou também dados do Diagnóstico
da PROFIO– Manual Operativo do PIRH - PARANAPANEMA, que define a implementação das
ações em relação à Educação Ambiental voltadas para os objetivos principais, relacionados à
preservação dos recursos naturais. Colocou também sobre a importante aproximação da realidade
das APPs com vistas à preservação dessas águas, aprimorando assim nossas ações voltadas ao
alinhamento dos objetivos essenciais do foco, para que essa água seja elemento perene e de
qualidade para a população do País, função principal dos Comitês de Bacias. O Sr. Sandro
esclareceu a necessidade de se ter muito cuidado no uso dos recursos públicos repassados para
as entidades e organizações, que tem a responsabilidade e obrigação de canalizar os recursos
recebidos para que resulte na melhoria do fornecimento de água, com qualidade. O Sr. Sandro
colocou também que cabe aos Comitês, mostrar na prática o trabalho e o direcionamento dos
planos e critérios para o meio ambiente e os reais benefícios, com resultados positivos para a
população. Colocou a necessidade do fornecimento de água com qualidade para a população do
País. Essa é a função principal dos Comitês de Bacias. Comentou também sobre o PIRH–Plano
Integrado de Recursos Hídricos Paranapanema, realizado a partir de 30 reuniões que resultou
no GT Plano, pelo envolvimento dos órgãos gestores. Ocorreram 30 reuniões nas quais levantouse os dados dos Órgãos Gestores envolvidos; Universidades de São Paulo e Paraná, Notas
Técnicas, Diagnósticos, Oficinas e o Plano Integrado de Recursos Hídricos, além do andamento
de sua proposta de pesquisa no curso de Mestrado Profissional “Programa de Educação
Ambiental, na busca de alternativas e possibilidades - Elaboração da linha do tempo no Brasil e
Estado”. Colocou também as abordagens a seguir: fragilidade (diagnóstico) e definição de ações
prioritárias. O Sr. Sandro colocou que a Coordenadoria de Educação Ambiental foi extinta para ser
integrada a outra instância (reorganização). Foi esclarecido que houve apenas mudanças. O Sr.
Sandro esclareceu que haverá eleições para composição do CBH-PP em 08/02/2017 para a
Sociedade Civil e no dia 09/02/2017 para representantes do Estado, e 10/02/2017 para o
segmento Município.

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,
Julieta Felix Duela, Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos onze dias do mês de novembro de 2016.
4.
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______________________________

________________________

Eliana D’Arce Ropelli Junqueira

Julieta Felix Duela

Coordenadora da CT-EA

Secretária “ad hoc”

